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88. KITAB MEMINTA ORANG-ORANG MURTAI)
DAN PARA PEMBANGKANG UNTUK BERTAUBAT,

SERTA MEMERANGI MERBI(A

(Bismillaahirahmaanirrahiim. Kitab meminta orang-orang

murtad dan para pembanglcong untuk bertaubat, serta memerangi

merekn). Qemikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Al-t
Farabri. Dalam riwayat Al Mustamli tidak menyebutkan kata "kitab",
sedangkan dalam riwayat An-Nasafi disebutkan 'lkitab orang-orang

murtad", kemudian basmalah, lalu "bab meminta orang-orang murtad

dan para pembangkang untuk bertaubat, memerangi mereka serta dosa

orang yang mempersekutukan".

1. Dosa dan Hukuman Orang yang Mempersekutukan Atlah di
Dunia dan di Akhirat

;ile'H .s ;,i A .G# "p "!'-;ir l1y : jr i;.,r j6

.(irAt'uAfa3
Allalr Ta'ala berfirman, "sesungguhnya memperselartuknn

(Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (Qs. Luqmaan
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[31]: l3); "Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya

akan hapuslah arnalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang

yang rugi." (Qs. Az-Zumar [39]: 65)

',- 3 fl_.li G*t> hi g+ U; A :Js'op?ot or, :t *'*
Jf-'t,fLht ,* 4t="bi Jtu;'* (dh '&t;,lr,1i

,*.r;a\t ,k lt J';:r'Jrd ya,riuJ4)4'j (: trsui

.GW:r,;.'!:-Ar tg 'ir;i $ ;lo:;x,t't ,:tr4A'c1.

6918. Dari Abdullah RA, dia berkata: Ketika turun ayat ini,

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman

mereka dengan kezhaliman (syirik). " Hal itu kemudian menyebabkan

para sahabat Nabi SAW merasa berat, dan mereka berkata, "Siapa di
antara kita yang tidak pernah mencampuradukkan keimanannya

dengan kezhaliman?" Maka Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya ia bukan seperti itu, buknnkah kalian telah

mendengar perkataan Luqman,'Sesungguhnya mempersehttuknn

(AUah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar'?"

:Jtii-,o?nt 6riK ,si i i;'Sr * ,s_.i *
it!;t i;tpt iu:ttt b'bt:trL: Srrili ;c.E'st ;i :yr-: #
'^4 u:f ,b c:rK J0 a .r'r!)t J'; \f (L#) ,'rlti,,r*:,

.'.k-
6919. Dari Abi Abdunahman bin Abi Batsah RA, dia berkata,

'T.Iabi SAW bersabda, 'Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa

besar adalah mempersehttuknn Allah, durhaka terhadap kedua orang

tua, dan bersaksi palsu, dan bersalai palsu (tiga lcali), atau perkataan

\t.*Utlu
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palsu,. Beliau masih terus mengulang-ulanginya, sampai-sampai kami

berkata,'Mudatr-mudahan beliau diam'."

;* "'4t 
Jy'c-rt7i ie ,Jv c#i \t ,*, tf I lt *'*

it ll 'A" , i,Ss t;6t u ,,Irt J?, U iw"&j ial&t

.u'r5, etrt,iu triu ;:,sC.i.:'s.prb';Ld:,su liu il
t$1^ *, u ..t'Jt1 & 15$ i,)u r iqt dt rlj ::|i

.L)s

6920. Dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata, "Seorang laki-

laki badui datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

apa itu dosa-dosa besar?' Beliau menjawab, 'Memperselattuknn

Allah'. Dia bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda,

'Kemudian durhaka terhadap ibu-bapak' ' Dia bertanya lagi,

'Kemudian apa?' Beliau bersabda, 'Bersumpah palsu'. Aku berkata,

tApa itu sumpah paslu?' Beliau bersabda, 'Orang yang merampas

harta orang muslim, padahal dalam sumpah itu dia berdusta'-"

a
AG

"-otiil 
f$)i G'#f ;p:Jv .il,6t G

irf
etl;

.r\it {t\rr+t r*'}i ,;ir:'i G: .betr

6921, Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata, "Seorang lelaki

berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum karena

perbuatan kami pada masa jahiliyah?' Beliau menjawab, 'Orang yang

berbuat baik di masa Islam, mafta tidak akan dihulam atas apa yang

telah diperbuatnya pada masa jahiliyah. Sedangkan orang yang

berbuat buruk di masa Islam, makn dia alran dihulam karena masa

,.. . ir*lrl

J* t^;

,*t S';:, n ,|y, Js :Ju ,"o ĉIl
c lo .

t-ft )-Y /
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awal dan akhirnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab dosa dan hukuman orang yang memperselattukan Atlah
di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "sesungguhnya
memperselrutukan [AllahJ adalah benar-benar kezhaliman yang
besar." "Sungguh, jika engkau memperselanukan [AllahJ, niscaya
akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang
yang rugi.") Dalam riwayat Al Qabisi setelah redaksi, "dan memerang
mereka" langsung disambung dengan redaksi, "Dan bab dosa orang
yang mempersekufukan" tanpa mencanfumkan "bab". Kata "dan" di
sini adalah kata sambung, sedangkan huruf wawu (dan) pada redaksi,
*;i'r#t adalah untuk menggabungkan deng an ayat lainnya.

Maksudnya adalah, dan Allatr berfirman, "Sungguh, jitra engkau
memperselantukan (Allah)," karena dalam qira'ah-nya disebutkan
tanpa huruf wawu.

Ibnu Baththal berkata, "Ayat pertama menunjukkan, bahwa
tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Asal makna zhalim
adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang musyrik
adalah yang menempatkan sesuatu tlaat paAa tempatrya, karena dia
menyamakan Dzat yang telah mengeluarkarulya dari tidak ada

menjadi ada dengan lain-Nya, dan dia menisbatkan kenikmatan
kepada yang bukan pemberi nilcnat. Ayat kedua ditujukan kepada
Nabi SAW, sedangkan maksudnya adalah selain beliau. Dihapusnya
amal yang disebutkan terkait dengan kematian dalam keadaan sylrik
berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 217 , i:J'rrl}
nl(r;i',+3{tii j€ lrau dia mati dalam kekafiran, mala mereka

itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di alchirat)."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Mas'ud tentang penafsiran firman Allatt
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dalam surah Al An'aam ayatS2,dl Ht'"} f;.Ji"'l:t tyl i-lt (Orang-

orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka

dengan kezhaliman [syirik]). Penjelasannya telah dipaparkan pada

pembahasan tentang iman. Di sana saya telah mengisyaratkan riwayat

yang terdapat pada pembahasan tentang cerita para nabi, yaitu dalam

kisatr Ibrahim AS dari jalur Hafsh bin Ghiyats, dari Al A'masy d9"g*.

sanad dan redaksi ini. Di bagian akhirnya disebutkan, ,}-l'y'-ti5',rA

{*r<*r'd\4l_t4- l) (Itu tidak seperti yang merekn kataknn, aknn

tetapi, "Tidak mencampuraduldran iman mereka dengan kezgaliman,"

yatoi dengan syirik). Sebagian periwayatnya mengemukakan

penafsiran ini secara mursal.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Isa bin Yunus, dari

Al A'masy secara ringkas dan redaksinya berasal dari Nabi SAW

mengenai firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 82, li t j-i Siir

+ri$r 
'li1 t:#- (orang-orang yang beriman dan tidak

mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman), dia

mengatakan, ):-*-; (Yaitu dengan syink). Kemudian dari jalur Abu

Ahmad Az-Zttbaii, dari Suffan Ats-Tsauri, dari Al A'masy,

diriwayatkan juga redaksi seperti itu.

Sementara Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Manshur,

dari Ibrahim mengenai firman-Ny4 *'f4J,;-lf4-W (Dan tidak

mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman), dia

mengatakan, ! ;*;. e}ilX-}J go*"i ti d ak m en c ampur a dukkanny a

dengan syirik). Demikian redaksi yang dikemukakannya secara

mauquf pada Ibrahim. Seperti itu juga hadits yang diriwayatkannya

dari jalur lainnya, dari Alqamah. Selain itu, dia meriwayatkannya

redaksi serupa dari jalur Al Aswad bin Hilal, dari Abu Bakar Ash-

Shiddiq secara mauquf. Kemudian riwayat dari Umar, bahwa dia

pernah membaca ayat ini, lalu dia pun kaget dan bertanya kepada

Ubay bin Ka'ab, maka dia menjawab, "Sebenarnya itu adalah, tidak
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mencampuradukkan iman mereka dengan syirik."

Diriwayatkan dari jalw Zaid bin Shuhan, bahwa dia berkata
kepada Sulaiman, "Ada suatu ayat yang telah membuatku sa4gat

khawatir," lalu dia menyebutkannya, maka Sulaiman berkata,

"Maksudnya adalah syirik." Maka Zud pwr gembira mendengarnya.

Dia juga meriwayatkan redaksi serupa dari berbagai jalur, dari para

sahabat dan tabiin. Kemudian dia mengemukakan pendapat lain dari
Ikrimah, bahwa itu adalatr khusus bagr yang belum hijrah.
Diriwayatkan dari jalur lainnya, dari Ali, bahwa dia berkata, "Ayat ini
khusus untuk Ibrahim, bukan untuk umat ini." Sanad-nya dha'if. Ath-
Thabari dalam hal ini membenarkan pendapat pertam4 dan bahwa itu
bersifat umum yang berlaku untuk semua orang yang beriman.

Ketika menyangkal pendapat yang menyatakan bahwa dengan

adanya lafazh al-labsu (pencampuradukan) maka kezhaliman di sini
ditafsirkan dengan "syirik". Alasarurya, karena al-labsu berarti
pencampuradukan. Ath-Thaibi mengatakan, bahwa itu tidak tepat,

karena kekufuran dan keimanan tidak dapat berpadu. Dia pun
menjawab, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman

adalah umurn, mencakup yang beriman secara murni dan lainnya,

karena kata penunjuk yang berposisi sebagai khabar untuk maushul

dengan shilah-nya mengindikasikan bahwa yang setelatrnya adalah

pasti berlaku bagr yang sebelumny4 sebab sifatnya telah disebutkan.

Tidak diragukan lagi, bahwa keamanan yang disebutkan kedua adalah

keamanan yang disebutkan pertama, sehingga kezhaliman itu
dipastikan sebagai sylrik. Sebab pada ayat sebelumnya disebutkan

dalam surah Al An'aam ayat 81, '#S oiwt1'3?tUUgf |.iFj
o:t*s'# l ill 'ei *-,at',t6 ,sf,ir, d:v *rJ:F- t6 )ur&'*t
(Bagaimana aht talatt kepada sembahan-sembahan yang kamu

perselattukan [dengan AllahJ, padahal kamu tidak talrut

memperselattukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah
sendiri tidak menurunkan hujjah lrepadamu untuk memperselattukan-
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Nya. Maka manaftnh diantara dua golongan itu yang lebih berhak

mendapat keamanan [dari malapetakaJ, jika kamu mengetahui).

Dia berkata, "Mal<na al-labsu adalah mencampuradukkan

iman dengan kezhaliman, yaitu membenarkan keberadaan Allah tapi

dipadu dengan menyembah tuhan yang lain. Tni ditegaskan oleh

firman Allah dalam surah Yuusuf ayat 106, ;;, !l Yuji"ii'c'i6t
tt'; F (Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah,

melainknn dalam lceadaan memperselattukan Allah [dengan

sembahan-sembahan lainl). Dengan demikian, dapat diketahui

ketepatan pencantumannya dalam bab tentang murtad, dan juga ayat

yang dikemukakarurya. Sedangkan ayat lainnya, mereka mengatakan,

bahwa itu termasuk kategori syarat dan tidak mesti terjadi. Ada juga

yang mengatakan bahwa perintah ayat ini ditujukan kepada beliau

SAW tapi yang dimaksud adalah umatnya."

Kedua, hadits Abu Bakrah tentang dosa yang paling besar

diantara dosa-dosa besar. Penjelasannya telah dikemukakan pada

pembahasan tentang kesaksian palsu dan durhaka terhadap kedua ibu-

bapak, serta pada pembatrasan tentang adab.

Ketiga, hadits Abdullah bin Amr yang juga mengenai dosa-

dosa besar. Penjelasannya telah dipaparkan dalam "bab sumpah palsu"

pada pembahasan tentang sumpah dmrtadzat.

'o-;rli "w-+ (seorang Arab badui datang)' Saya belum

menemukan nama pria badui yang disebutkan di sini.

tiiir '$it tj,'*li pUru berkata, "Apa itu sumpah paslu?")

Orang yang menanyakan itu telah saya jelaskan dalam penjelasan

hadits tersebut.

Keempat, hadits Ibnu Mas'ud.

,*t JuJ lseorang lelaki berkata),. Saya belum menemukan

nama pria yang disebu&an di sini.
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fTit {t\-'+l ifili ,;,ai al gedangkan orans yans

berbuat buruk di masa Islam, maka dia akan dihulatm dengan yang

pertama dan terakhir). Al Khaththabi berkata, "Zhahirnya

bertentangan denga pendapat yang telah disepakati oleh umat, yaitu

bahwa Islam menghapuskan dosa,sebelumny4 dan Allatr berfirman

dalam surah Al Anfaal ayat 38, 15tU6',/4'fr,W|u1\F iru,|y
(Katalcanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jil@ mereka

berhenti [dari kekafirannyaJ, niscaya Allah akan mengampuni mereka

tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu)."

Dia berkata, "lA,ratl hadits ini, bahwa bila orang kafir masuk

Islam, maka dia tidak akan dihukum atas apa yang telah lalu, tapi jika

dia bersikap sangat buruk setelah memeluk Islam dan melakukan

berbagai kemaksiatan, maka dia akan dihukum akibat kemaksiatannya

setelah memeluk Islam dan dicela akibat kekufuran sebelumnya.

Seakan-akan dikatakan kepadanya,'Bukankah engkau melakukan

demikian sewaktu masih kafir, tapi mengapa keislamanmu tidak dapat

mencegah dirimu melakukan perbuatan serupa'?" Intinya, pada

permulaan hukumannya adalah celaan dan berikutnya adalah siksaan.

Pendapat lainnya yang lebih tepat, bahwa yang dimaksud

dengan keburukan adalah kekufurbn, karena itu adalah keburukan dan

kemaksiatan yang paling buruk. Bila dia murtad dan meninggal dalam

kekufurarurya, maka dia seperti orang yang tidak pernah merneluk

Islam, sehingga dia dihukum atas semua yang telah diperbuatnya.

Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dengan mengemukakan

hadits ini setelah hadits, Srll-.lr ilA'5i looto yang paling besar

diantara dosa-dosa besar a;dalah syirik), dan kedua hadits ini pun

dikemukakan dalam bab tentang kemurtadan.

Ibnu Baththal menukil dari Al Muhallab, dia berkata, 'Makna

hadits bab ini adalah, barangsiapa yang baik di dalam Islam dengan

senantiasa menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memenuhi

syarat-syarabrya, maka dia tidak akan dihukum atas apa yang telah



dilakukannya di masa jahiliyah. Dan barangsiapa yang bersikap buruk

di dalam Islam, yakni dalam akidalurya dengan meninggalkan tauhid,

maka dia akan dihukum atas semua yang telah lalu."

Lalu Ibnu Baththal berkata, "Ketika aku kemukakan ini kepada

sejumlatr ulama, mereka pun berkata, 'Tidak ada malara selain itu

untuk hadits ini, dan keburukan di sini tidak lain adalah kekufuran.

Karena ijma' menunjukkan bahwa seorang muslim tidak dihukum atas

perbuatannya di masa jahiliyah'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga pendapat yang

dinyatakan oleh Al Muhibb Ath-Thabari.

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, bahwa makna "baik" di

sini adalah meninggal dalam keadaan Islam, sedangkan "bunk"
adalah meninggal dalam keadaan selain Islam.

Diriwayatkan dari Abu Abdil Malik Al Buni, bahwa makna

"baik dalam Islam" adalah memeluk Islam secara benar, tanpa

mencampurinya dengan kemunafikan dan keraguan, sedangkan makna

"buruk dalam fslam" adalatr memeluk Islam dengan riya' dan sum'ah

(popularitas). Demikian pendapat yang dinyatakan oleh Al Qurthubi.

Yang lain mengemukakan, bahwa makna "baik" adalah ikhlas

ketika memeluk Islam dan menjaga kondisi itu hingga meninggal,

sedangkan makna "buruk" adalatr sebaiiknnya. Sebab bila tidak ikhlas

dalam keisalamannya, maka dia munafik, sehingga kondisi itu tidak

menghapuskan apa yang telah diperbuatnya di masa jahiliyah.

Bahkan, kemunafikannya itu ditambatrkan dengan kekufurannya yang

lalu, sehingga dia disiksa atas semua itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Khaththabi mengartikan, d
t>tl1i tai dalam Islam) dengan sifat yang berada di luar essensi Islam,

sedangkan yang lainnya mengartikan dengan sifat Islam itu sendiri,

dan inilah pendapat yang lebih tepat.
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Catatan

Hadits Ibnu Mas'ud ini bertentangan dengan hadits Abu Sa'id

yang telatr dikemukakan pada pembahasan tentang iman, yaitu hadits

mu'allaq dari Malik. Secara tekstual, hadits ini menunjukkan bahwa

orang yang melalnrkan kemaksiatan setelatr memeluk Islam maka

kemaksiatannya sebelum memeluk Islam tetap dicatat. Sedangkan

hadits yang itu menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan

kebaikan setelah memeluk Islam maka kebaikan yang dilakukannya

sebelum memeluk Islam akan dicatat. Makna yang kedua ini telah

dipaparkan dalam penjelasan hadits tersebut, dan sebagian dari

penjelasan yang telah dipaparkan di sana bisa diterapkan untuk hadits

ini, yaitu seperti pendapat yang menyebutkan, bahwa makna

pencatatan amal baiknya semasa kufur adalatr menjadi sebab amal

baiknya semasa Islam.

Kemudian saya temukan dalam kitab ls-Sznnah karya Abdul

Aziz bin Ja'far, tokoh ulama madzhab Hanbali, sesuatu yang

menyanglkal ijma' yang dikatakan oleh Al Khaththabi dan Ibnu

Baththal, yaitu pendapat yang dinukil dari Al Maimuni dari Ahmad,

bahwa dia berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa Abu Hanifah

mengatakan, 'Sesungguhnya orang yang memeluk Islam maka tidak

akan dihukum atas apa yang telah dilakukannya pada masa

jahiliyah'."

Kemudian dia menyangkalnya dengan hadits Ibnu Mas'ud,

batrwa dosa-dosa yang dilakukan oleh orang kafir di masa jatriliyah,

bila dia masih terus melakukan dosa itu semasa Islam, maka dia akan

dihukum atas hal itu, karena dia masih terus melakukannya, tidak

bertaubat darinya, tapi hanya bertaubat dari kekufuran, sehingga tidak

menggugurkan dosa kemaksiatan itu karena terus menerus

dilakukannya. Demikian juga pendapat Al Hulaimi dari kalangan

madzhab Syaf i.

Seorang ulama madzhab Hambali menalonrilkan firman-Nya
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dalam surah Al Anfaal ayat 38, ''i),'rt 6'& 't 1i rW"'ot.rtg ;rU,'U

(Katakanlah kepada orang*orang yang kafir itu, "Jika mereka

berhenti [dari kekafirannyaJ, niscaya Allah akan mengampuni mereka

tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu), bahwa yang dimaksud

dengan "yang sudah lalu" adalah apa yang mereka dilarang

melalcukannya. Selanjutnya dia berkata, "Perbedaan pendapat

mengenai masalah ini berpangkal pada pengertian, bahwa taubat

adalah menyesali dosa yang disertai dengan melepaskan diri dari dosa

dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Sedangkan orang kafir yang

telah bertaubat dari kekufuran namun tidak bertekad untuk tidak

kembali kepada kemaksiatan, berarti dia tidak bertaubat darinya,

sehingga tidak menggugurkan dosanya.

Jawaban terhadap jumhur, bahwa ini adalah khusus bagi orang

Islam, sedangkan orang kafir, dengan keislamannya dia laksana pada

hari dilahirkan ibunya. Banyak hadits yang menunjukkan hal itu,

seperti hadits Usamah yang menjelaskan bahwa Nabi SAW

mengingkari orang yang telah mengucapkan, "laa ilaaha illallaah,"

dibunuh dan di bagian akhir hadits itu disebutkan bahwa dia berkata,

#r"'c.,L[,.f * 6l>113 G, (Sampai-sampai aku berharap bahwa

alat baru memeluk Islam pada hari itu).

2. Ilukum Laki-Laki dan Perempuan yang Murtad dan Meminta

Mereka untuk Bertaubat

la - ti
. o$,+]

Ibnu Umar, Az-Zrthi
murtad dibunuh."

zz I I c.

-r^e 4l

dan Ibrahim berkata, "Wanita yang
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bt q:ta-t,t g.s;"t * bF 6i lirr ,#4t,#) ,Jk hr .t6;
'e$ti.c#-fu' 

fpr e*l lirr, :o4r e;ErV'lt":)t
I u+l G-rJp :r;r*i /8r:ti,1*at31' H'* oi $'irr
|t-i; ,;6. ,e ri| r"riJr 

'I! oip"F l; Lr.iiir '&b',-ilAi"

riirtjr "€'ff,Wl ,n;;. trF i$,'ol e:\'r* h,L$ rr;*r,
.1ijor' iUrirw;',F JrF

Dan Allah berfirman, "Bagaimana Allah akan menunjuki suatu

kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta merekn telah

mengalad bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan
keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, Allah tidak
menunjuki orang-orang yang zhalim. Mereka itu, balasannya ialah:
bahwa lalorut Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula)
lalout para malaikat dan manusia seluruhnya, merekn kekal di
dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula)
mereka diberi tangguh, kecaali orang-orang yang bertaubat sesudah

(kafir) itu dan mengadaknn perbaikan. Karena sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang
yang lmfir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya,
selrali-lrati tida,k akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-
orangyang sesat." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 86-90).

irtir ,#:i uij,'e A-j ryigt 
'i,t 

'Fi e$,6 6S :Jvj
.rt+n 3su;l:-i'fs'ri';;

Dan Dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika
kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya

merelra alran mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah
beiman." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 100).

I
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€ trr riiri;r j try j t*, f t'g j t*, ;Liir all :Js:

Dan Dia berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang

beriman lalu lcafir, kemudian beriman (lagt), kemudian kafir lagi, lalu

bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka,

dan tidak (pula) menunjuklran kepada mbreka jalan (yang lurus)." (Qs

An-Nisaa'[a]: 137)

eiti rrir;r'#-;" {,,,h, €l'J'# ry f '&'s; ,y1 :Js1

.<i-i<tt &tti',ji.'d, &
Dan Dia berfirman, "Barangsiapa di antara kamu yang

murtad (celuar) dari agamanya, maka kelak Allah akan

mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun

mencintai-Nya, dan bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang

yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir."
(Qs. Al Maa'idah [5]: 54)

itv$3 l' 'u*b ,1i:rl"rrb Fu,t? 6 gfiy:Ju:

**" I ii,r t! ,:i7i ,* q"s, ias, r3f;it'n{ur'g,,i W
€1r;-.llrt'fi;;"}'ff:.#,J, il' * a$t &ti .i;r<st i'ti,t

#r'alli ..+n{fl & J',-Cr.l ..r;i9ulr e$:i:
.(b)"t'Ft a*.|y4i3\ j> -15 

';1- 
1o:r'ar

Dia berfirman, "Tetapi orang yang melapangkan dadanya

untuk kekafiran, maka kemurknan Allah menimpanya dan mereka

akan mendapat adzab yang besar. Yang demikian itu disebabkan



lrarena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat,
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada latum yang kafir. Mereka
itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah
dilatnci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah -Dia
mengatakan, sungguh-, bahwa mereka termasuk orang yang rugi di
akhirat nanti 

-hingga 
firman-Nya- sungguh, Tuhanmu setelah itu

benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs.An-Nahl

[16]: 106-109)

\#r,yi aik:-' 9l €r'_f '€rIirp.€Jjr.a-o!ry.t)
yi\i3$tur ,J itof '+$tbls $:r'c;g"4,r &

.t:s46 tii e ;8r qu,bi$tit
"Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu

murtad (keluar) dari agamamu, jikn mereka sanggup. Barangsiapa
murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran,
malra mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka

itulah penghuni neraka, merekn kekal di dalamnya.." (Qs.Al Baqarah

l2):217)

ur U; * ;#;6 i:e , if Ir ',f,, ,* Gj ,jo -,tk'*
*?nt J* inr J?, -+.#li'n(t* i,j* o&
,*ht * it Jy, ,;A';ea, .yt 7t"*,rti,'*,t ,r;,

.i:)fu 4: JT. i:&:
6922. Dari Ikrimah, dia berkata: Orang-orang Zinding pernah

dibawa kehadapan Ali RA, lalu dia membakar merek4 kemudian hal
itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka dia pun berkata, "seandainya itu



aku, maka aku tidak akan membakar mereka karena adanya larangan

Rasulullah sAW, 'Janganlah kalian mengadzab dengan adzab Allah'.

Tapi aku pasti membunuh mereka karena adanya sabda Rasulullah

SAW, 'Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia''"

f,J3'#,r 4rh' ,,r- jnr 
J'J,1-, itr*f iJs &'i G.) *

xt'J'.1r's L.stu- * ?\i3 ,#-'* ,'bl G;a\i ,r )>t)
'J-')1- 

; ; ti t;-llw,'J:L 6;^*|t\U e1 {" \t &
e6 ,P dyi"f c"',Fur'&.qltrJ& :,:u -; i ^;'t '*
',>3 $t;' jyUt ;K .'J,J,;lt )t:)b-,r4!t|i12 6') ,ta*;:I

'8, ,i'rtr't ,r W ;;';;X -l ;f- I i,la ,'.ri &
i-Jt'F ,fit iy-*o; i' *t:"'ti- ;;(tr;-ui Lj,r

t+'y;i,;, .,57 :Jv ,i',c)'; Ai *c ?F * .;; i;ld
ilv .,-&' ,iu .tQ'"i'{-':ri:r* orr iJv trr r; i;s .ii-r

'; $t ,,1G .et'/ elt;> l;ti lntic'a ;F &'"+it
6 i7 d -r'ris i*t;;G (t Ci *;6i]* ',yt ?13 tTtrl

6923. Dari Abu Musa, dia berkata, "Aku pemah mendatangi

Nabi SAW, dan bersamaku ada dua orang laki-laki dari kalangan

Asy'ari, salah satunya di sebelah kananku, dan satunyalags di sebelah

kiriku. Saat itu Rasulullah SAW sedang bersiwak' Masing-masing dari

keduanya kemudian meminta (pekerjaan) lalu beliau bersabda, 'Wahai

Abu Musa' 
-atau 

'l{ahai Abdullah bin Qaist"-"'Dia berkata: Aku

berkata, "Demi Dzat yang telatr mengutusmu dengan kebenaran'

.o'- t o(

'LlP ,l Fs'
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Mereka berdua tidak memberitahuku apa yang ada di dalam benak

mereka, dan aku tidak tahu kalau mereka akan minta peketjaan."

Seolah-olah aku melihat siwak beliau terjatuh di bawah bibirnya, lalu

beliau bersabda, 'Kami tidak akan 
-atau 

tidak- menugaslan orang

yang menginginkannya. Akan tetapi, beranglatlah engkau wahai Abu

Musa -atau 
Wahai Abdu&ah lbnu Qais- ke Yaman'." Kemudian

beliau menysulkan Mu'adz bin Jabal kepadanya. Ketika Mu'adz

sampai kepadanya, dia pun memberikan bantal kepadany4 seraya

mengatakan, "Turunlah." Temyat4 di sifu ada seorang laki-laki yang

terikat, maka dia pun bertanya, "Ada apa ini?" Abu Musa menjawab,

"Dulunya dia seorang Yahudi, lalu memeluk Islam, kemudian kembali

menjadi Yahudi lagr." Abu Musa berkata, "Duduklah," Mu'adz

berkat4 "Aku tidak akan duduk sampai orang ini dibunuh. (Itu)

ketetapan Allah dan Rasul-Nya." (tiga kali) Maka Abu Musa

memerintahkan, lalu orang itu pun dibunuh. Setelah itu keduanya

berbincang-bincang tentang shalat malam. Salah seorang dari

keduanya berkata, "Adapun aku, maka aku shalat malam dan tidur.

Dan dalam tidurku, aku mengharapkan apa yang aku harapkan saat

aku terjaga."

Keterangan lladits:

(Bab hulatm laki-laki dan perempuan yang murtad).

Maksudnya, apakah hukum keduanya s,tma, atau tidak?

(Dan meminta mereka bertaubat). Derrikian judul bab yang

diiwayatkan oleh Abu Dzar. Dalan iwayat AI Qabisi disebutkan

dengan redakis, "dan meminta mereka berdua unfuk bertaubat",

dengan lafazh mutsanna, sedangkan yang lain tidak

mencantumkannya, tapi seperti halnya Abu Dzar, setelah itu mereka

menyebutkan atsar-atsar dad. Ibnu Umar dan lainnya. Maksud redaksi

yang pertama adalah menunjul&an jenis.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Jumhur mengatakan bahwa
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perempuan yang murtad harus dibunuh.

Ali mengatakan bahwa perempuan yang murtad dijadikan

budak. Umar bin Abdut Aziz berpendapat, bahwa perempuan yang

murtad dijual di negeri lain. Ats-Tsauri mengatakan, bahwa

perempuan yang murtad ciipenjara dan tidak dibunuh, dia

menyandarkan pendapat ini kepada Ibnu Abbas, dan dia mengatakan,

bahwa ini juga merupakan pendapat Atha'.

Abu Hanifah berkata, '?erempuan merdeka yang murtad harus

dipenjarq sedangkan budak perempuan yang murtad, maka

majikannya dianjurkan untuk memaksanya."

i:"-rlt ,f ,'etj.l:U;llti * i1'Sa5 gunu (Jmar, Az-Zuhri

dan lbrahim berkata, "Wanita yang murtad dibunuh. ") Maksudnya,

Ibrahim An-Nakha'i. Perkataan Umar dinisbatkan oleh Maghlathai

kepada takhrij Ibnu Abi Syaibah. Perkataan Az-Zt*ti dan Ibrahim

diriwayatkan secara maushul .Lb&xrazzaq dari Ma'mar, da.i- Az'Zrthi
tentang perempuan yang kafir setelah memeluk Islam, dia berkata,

"Perempuan itu diminta untuk bertaubat. Jika dia bertaubat maka

selesai, tapi jika tidak maka dia dibunuh." Selain itu, diriwayatkan

redaksi serupa dari Ma'mar, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Abu

Ma'syar, dari Ibrahim. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari

jalur lainnya, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim'

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim, dari Ubaidah

bin Mughits, dari Ibrahim, dia berkata, "Jika laki-laki atau perempuan

murtad dari Islam, maka keduanya diminta untuk bertaubat, jika

mereka bertaubat maka mereka dibiarkan, tapi jika menolak maka

mereka dibunuh."

Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hafsh dari

Ibrahim, "Perempuan yang murtad tidak dibunuh. Pendapat yang

pertama dalam hal ini lebih kuat, karena lJbaidatr adalah dha'if, dan

tantang penukilannya dari Ibrahim masih diperbincangkan.
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Senada dengan pendapat mereka adalah hadits Ibnu Abbas, )
iiiir "# ,il,ir;3,'e.-{rt (Kaum wanita t:idak dibunuh bila mereka

murtad). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Ashim, dari

Abu Razin, dari Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi
Syaibah dan Ad-Daraquthni. Namun sejumlah ahli hadits menyelisihi
redaksi haditsnya. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Ibnu Al
Munkadir, dari Jabir, #rQj o*hr d*'r!J;r,7i1 ,cr'srt'af;t';ti

(Bahwa ada seorang perempuan yang murtad, maka Nabi SAW

memerintahkan untuk membunuhnya)" Ini mengaburkan apa yang

dinukil oleh Ibnu Ath-Thila' pada pembahasan tentang hukum, bahwa

tidak menukil dari Nabi SAW, bahwa beliau membunuh perempuan

yang murtad.

)1-,)t ol rygtt g_dyfr. t\rs r;i irr €*-t#) ,Swiirrt'5,6,

Ltt\F'i-;rt'ot &';iL -l:j jr. ly 1oo, Attah ra'ata berfirman,

"Bagaimana Allah aknn menunjuki suatu knum yang kafir sesudah

mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu

[MuhammadJ benar-benar rasul, 
-hingga firman-Nya- Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang
lrnfi, .... ") Demikian redaksi yang dicantumkan oleh Abu Dzar, dan

dia mengemukakan ayatnya hingga redaksi, i;1u!Jr (orang-orang

yang zhalim). Sementara dalam riwayat Al Qabisi disebutkan hingga

ayat, b'jtb)t 'rj, ,$:ii W'# 7 lS"t oti-t oli tidak aknn diterima

taubatnya; dan merel<a itulah orang-orang yang sesat). Dalam

riwayat An-Nasafi disebutkan hingga ayat,'t-ii. fr$ 6i ht gXi"W

,iig ,li iiilfli *,r4(Bagaimana Allah akan menuniuki suatu

kaum yang kafir sesudah merela beriman -dua ayat, hingga firman-
Nya- menjadi orang l*fir). Demikian redaksi yang dicantumkannya.

Tampakny4 dia mencampur bagian ini dengan ayat

berikutnya. Sedangkan dalam riwayat Karimatr dan Al Ashili

FATgUL BAARr - 19



dicantumkan redaksi ayat yang tidak disebutkan oleh Abu Dzar- An-

Nasa'i meriwayatkan dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dari Ibnu

Abbas, ii Ji .i' 
'J?i 

t;- $vi a,:to J\,y\i:t ?ri "i'&1 rr-ti A ,y; os
'j ',,'tt .ti.u ri-ril' rl ,15 J6;fu q+-',#) ,*i Y1t "u (seorang

laki-laki dai golongan Anshar memeluk Islam, lalu dia menyesal. Dia

kemudian mengirim utusan kepada lraumnya, mtaka merelcn pun

berlwta, "Wahai Rasulullah, apa dia bisa bertaubat?" Lalu turunlah

ayat, "Bagaimana Allah alcan menuniuki suatu kaum yang knfir

-hingga firman-Nya- kecuali orang-orang yang bertaubat," lalu

dia pun memeluk Islam lagi).

r;,i f\i:i-+$jr 611 6$r'n A-i \# o\rfii i-$' # uv 'j61
d-it-{'$U;+ (Dan Dia berfirman, "Wahai orang-orang yang

beriman, jika kamu mengilaii sebagian dari orang yang diberi Kitab,

niscaya mereka akan mengembalilcan kamu meniadi orang lmfir

setelah beriman-') Ikrimah berkata 'Ayat ini diturunkan berken^an

dengan Syas bin Qais, seorang Yahudi yang menghasut orang-orang

Anshar dengan mengingatkan mereka akan peperangan yang pematt

terjadi di antara mereka sehingga mereka hendak berperang. Maka,

Nabi SAW mendatangi mereka" lalu mengingatkan mereka, sehingga

mereka pun sadar bahwa itu dari syetan. Setelah itu mereka saling

berpelukan, kernudian kembali pulang dalam keadaan taat, lalu

turunlatr ayat ini." Hadits ini dinukil oleh Ishaq dalam tafsirnya secara

panjang lebar dan Ath-Thabmani dari hadits Ibnu Abbas secila

maushul.

Ayat ini me,ngisyaratkan peringatan agar bersikap waspada

dalam bergaul dengan ahli kitab, karena tidak bisa dijamin bahwa

mereka tidak menimbulkan fitnah lantaran unsur agama.

<v,.Jl d\6# i,Fi i-$,',tl) lr\ loan Dia befirman,

"sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kofi, 
-hingga

firmna-Nya- jalm [yang lurtsJ.') Demikian riwayat Abu Dzar,
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sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, il t'J-jlT i ft{ j
r;k riir'sjr e t't:# (Lalu mereka kafir, kemudian beriman [lagiJ,

kemudian lafir lagi, lalu bertambah kekafirannya). Sedangkan dalam

riwayat Karimah ayat ini dicantumkan secara lengkap. Ini adalah dalil
yang menyatkaan bahwa taubat orang zindiq tidak diterima seperti

yang akan dijelaskan nanti.
tai *.tl t .'- \. ?,,.-..: . ". "'-" a^-.-ai34t-1 @_ lt {rl 

Giu- 
o7*e 

ry) f pr+ rrr- d/ (Barangsiapa

di antara lcamu yang murtad [keluarJ dari agamanya, maka kelak
Allah alran mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan

mereka pun mencintai-Nya). Dalam riwayat Karimah disebutkan

hingga ayat, i-tLjJt (Orang-orang knfir). Sedangkan dalam riwayat

Abu Dzar disebu&an,\r,i;-ir.. hi adalah qira'ah Ibnu Amir dan Nafi'

serta lainnya. Riwayat yang shahih adalah riwayat yang disebutkan

dengan tasydid pada huruf dal, yaittt'--fj-,i. Ada yang mengatakan,

bahwa penggabungan kedua huruf dal itu adalah dialek bani Tamim,
sedangkan memisahkannya adalatr dialek Hljaz. Oleh karena itu, ada

yang mengatakan bahwa dalam Mushaf Utsman ditemukan dengan

dua huruf dat. Adajuga yang mengatakan, bahwa setiap ahli qira'ah
menyesuaikan dengan mushaf negerinya. Berdasarkan hal ini, maka

dalam mushaf Madinah dan Syam disebutkan dengan d:ua huruf dal,
sedangkan yang lain disebutkan dengan satu huruf dal.

iiig'.--ir ile{.ri,-jl fr:tb ydurt.',i'i$,1 (Tetapi orang

yang melapangkan dadanya untuk ketrafiran -hingga- Mereka
itulah orang yang lalai). Demikian riwayat Abu Dzar, sedangkan

riwayat Karimah mencantumkan seluruh ayat ini secara lengkap. Ini
sebagai alasan tidak adanya hukuman atas apa yang te{adi dalam

kondisi terpaksa, sebagaimana yang akan dijelaskan setelatr ini.

;lrr'oiA -l:; it- <o:r'ar ii q;ri e'#\ b it" <rr t>
1frqj "t:4 f,.rfi.',y (P astil ah -Dia mengatakan, sungguh- b ahwa

FATIIUL BAARI _ 2T



mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti -hingga firman-

Nya- sungguh, Tuhanmu setelah iru benar-benar Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang). Maksudny4 makra {*I adalatr u-L
(sungguh). kri adalatr perkataan Abu Ubaidah, sedangkan dalam

riwayat An-Nasafi tanpa mencantumkan redaksi ini, tapi hanya

mencantumk ^, 
"&):*,15 il Fi .(i{,e (Melapangkan dadanva

-dua ayat, hingga- Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Ayat

ini mengandung ancarnan keras bagi yang murtad karena kehendalcnya

sendiri berdasarkan firman-Ny4 fk FurC? U';11i2 getopi orang

yang melapanglran dadanya untuk kekafiran ..-).

4 j:t -Ll jv t 1p6.Lr e;e; |*'€rii e'fdqa-iir i tj
o)JJ.e Lfil ii ,$t ,aO,bi (Merela tidak alcan berhenti memerangi

kamu sampai lamu murtad [kcluarJ dari agamamu, iika merekn

sanggup 
-hingga 

firman-Nya- dan merekn itulah penghuni nerakn,

mereka kekal di dalamnya). Demikian redaksi yang dicantumkan

dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalarn riwayat Karimah, ayat ini

dicantumkan secara lengkap. Inti yang dimaksud adalatr, lfih;Jt 91

lS $i di +r'*'& \r,ii'fl (Jika merekn sanggup. Barangsiapa

murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam

kekafiran...), karena ini merrbatasi alrat sebelunnya yang bersifat

mutlak, }i+t-4fu €?-'J:;^i *ir; e'&"s;';s (Barangsiapa di

antara kamu yang murtad fireluarJ dari agamanya, maka ketak Altah

alcan mendatangkan suatu kaum yang mencintai merekn ...).

Ibnu Baththal berkata, "Ada perbedaan pendapat tentang

meminta orang murtad untuk bertaubat. Suafu pendapat menyebutkan,

bahwa orang murtad diminta bertaubat, jika dia bertaubat maka

selesai, tapi jika tidak maka dia dibunuh. Demikian pendapat jumhur.

Ada juga yang mengatakan bahwa dia dibunuh ketika murtad,

demikian pendapat dari Al Hasan dan Thawus serta ahlu Zratrir.'
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu A1 Mundzir menukilnya dari
Mu'adz dan Ubaid bin Umair.

hi menunjukkan sikap Imam Bukhari, karena dia
mengemukakan ayat-ayat yang tidak menyebutkan tentang meminta
bertaubat, tapi yang menyebutkan bahwa taubat itu tidak lagi berguna.

Selain itu, berdasarkan keumuman sabda beliau SAW, it6,6 A;'JA. ,y
(Barangsiapa mengganti agamanya, makn bunuhlah dia), dan juga
kisah Mu'adz yang dikemukakan setelahnya, dia tidak mengemukakan
yang lain.

Ath-Thahawi berkat4 "Mereka berpendapat bahwa hukum
orang yang murtad dari Islam adalah hukum kafir harbi yang telatr
sampai dakwah kepadanya, karena dia melawan orang yang menerima
dakwah. Mereka mengatakan, bahwa disyariatkannya meminta taubat
adalah bagi yang keluar dari Islam karena tidak tahu. Sedangkan
orang yang keluar dari Islam setelah tahu, maka tidak diminta
bertaubat."

Kemudian dia menukil dari Abu Yusuf yang sependapat
dengan mereka, tapi dia berkat4 "Jika orang murtad itu datang dengan
bertaubat, maka dia dilepaskan, dan perkaranya diserahkan kepada
Allah."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Atha', dia berkata, ..Jika

asalnya seorang muslim, maka dia tidak diminta bertaubat, tapi jika
tidak begitu maka dia diminta bertaubat."

Ibnu AI Qashshar menyatakan ijma' berdasarkan pendapat
jumhur, yakni ijma' sulatfi, karena Umar telatr memutuskan mengenai
orang murtad, "Mengapa kalian tidak menahannya selama tiga hari
dengan memberinya makan roti setiap hari, siapa tahu dia mau
bertaubat lalu Allatr menerima taubabrya?" dan tidak ada seorang
sahabat pun yang mengingkari itu. Tampaknya, mereka memahami
dari sabda Nabi SAW ,6'#ai 8-: J't;.'y,, (Barangsiapa mengganti
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agamanyqwaka bunuhlah dia)bahwajika dia tidak kembali kepada

Islam maka bunuhlah dia. Dan Allah berfirman dalam suratr At-

Taubah ayat 5,'& fjx;'e}t ryaii:/J.dt tir'6ri 4iri oti Uika mereka

bertaubat dan mendiriknn shalat dan menunaikan zalut, makn berilah

kebebasan kepada merela untuk berjalan).

Mereka yang berpendapat harus meminta bertaubat berselisih,

apakah cukup sekali atau harus sampai tiga kali? Dan apakah yang

tiga kali itu dalam satu majlis atau dalam sehari, atau dalam tiga hari?

Diriwayatkan dari Ali, bahwa itu dilal$kan hingga satu bulan.

Diriwayatkan dari An-Nakha'i, bahwa itu dilakukan selamanya,

demikian nukilan yang mutlak darinya. Yang be,nar, itu dilatrukan bagr

orang yang berulang kali murtad. Tambatran penjelasan tentang

masalah ini akan dipaparkan dalam hadits pertama yang membahas

tentang kaum zindiq.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama,lJk';r--e (Dari ltvimah). Dia adalah maula Ibnu

Abbas.
L.. I';;b'sr.i (Dihadapkan kepada l/f). Maksudnyq Ibnu Abi

Thalib. Dalam bab "Tidak Boleh Mengadzab dengan Adzab Allah"
pada pembatrasan tentang jihad telatr dikemukakan hadits dari jalur

Su$an bin Uyainah, dari Ayyub dengan sanad ini, bahwa Ali pernatr

membakar suatu kaum. Di sana juga saya sebutkan, bahwa Al
Humaidi meriwayatkannya dari Sulan dengan redaksi, uJaj$r O;
(Dia membakar orang-orang yang murtad). Sedangkan dari jalur

lainnya yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah disebutkan dengan

redaksi, ' J.Jr,,-+ iri-l,oli oi:t*;;-;/,Jf t:€ pea" orang-orang yang

menyembah berhala secara sembunyi-sembunyi).

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam lraltarb Al Ausath, dari jalur

Suwaid bin Ghaflatr , '&;L'61g4,5;,f>tl"li f ,:iSltlttril l$. $?bi
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"€ ,W eq3pulf a;ai"ff,G( i;;*'e ri:t,>t-li Jre,et p
t'.,.,-t'thtt o,*' j,, P ,n+?A ''itoAt'# C, (sampai kabar kepada

Ali, bahwa suatu kaum murtad dari Islam. Maka dia pun mengirim

utusan kepada mereka [memanggil mereknJ, lalu menjamu mereka,

kemudian mengajak mereka kembali kepada Islam, namun mereka

menolak. Maka Ali pun membuat lubang, kemudian mereka

didatanglran, lalu leher mereka dipenggal dan mereka dilemparkan ke

dalam lubang rtu. Setelah itu kayu bakar dilemparkan ke atas merekn

lalu mereka pun dibakar. Kemudian dia berkata, "Allah dan Rasul-

Nya benar.')

Abu Al Muzhaffar A1 Isfaraini menyatakan dalam kitab Al
Milal wa An-Nihal, "Aang-orang yang dibakar oleh Ali adalah

segolongan dari kaum Rafidhah yang menganggapnya sebagai tuhan.

Tokoh mereka adalah Abdullatr bin Saba' seorang Yahudi, kemudian

menampakkan keislaman, lalu mengada-adakan perkataan ini. "

Mungkin asalnya adalah hadits yang kami riwayatkan pada juz

ketiga dari hadits Abu Thahir Al Mukhallish, dari jalw Abdullah bin

Syarik Al Amiri, dari ayahnya, dia berkata, ?6. ob 6:j fJ,.4,:r#.|F

6.ei drui $s sojy 6'{rrr,# j,lt 'ibn :#, cS ;trtu-;o:;ir

,oT.-#cir l?r:otk ri irifur'Ft ;&",':t(t4&-i iSai .a3ry,

.fili .r_t*\ti &r rjil5 ,4.u-ir |*'r:3; ;t;: ,,s t\rri6( iirr i>ts,ilt

:J..Ji.pt3r u; qji;- rjiaj bg'ri ,4ii 3;w *v t\i iiir of rlii
rj| ya *\'15i1'alrj '$-'ti,jd c.lrirr ot{ ili ,u;? $ut 'nitaii

r4-..-7Jt ?s.',;. rilif ilj rri "i})?'eryrd\ * 6-:Jui CI; 'rl

;!u;li # ,6u, 
ir.*i #uriEi .,$\i G.,j:$.ii rir*t ,,5'6t ..:*a,i

tp?t rit & W Fyroiii ,ir+;-tti gio .tryt'jt W &:0 jt,,Sv:
rfii'cr'rtsi q$'ciri'rt f$i f;l U-ii tit ;1.,i,6 (Dikatatcnn kepada Ati,

"sesungguhnya di sini ada suatu lcaum di depan pintu masjid yang
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menyatakan bahwa engkau adalah tuhan mereka." Makn Ali pun

memanggil merekfl, lalu berkata, "Celaka kalian, apa yang l<alian

kntakan?" Merekn berkata, "Engknu tuhan kami, pencipta knmi dan

pemberi rezeki kepada kami." Ali berl<ata, "Celakn kalian,

sesungguhnya aht hanyalah seorang hamba seperti kalian. Alat

malran malanan sebagaimana kalian makan, dan aht minum

sebagaimana kalian minum. Jika afu taat ftepada Allah maka Dia

memberilcu pahala jika Dia berl<ehendah dan jika alu bermaksiat

terhadap-Nya, maka aht khawatir Dia akan mengadzablru Makn

bertalcwalah kalian kepada Allah dan kembalilah [kepada keyakinan

yang benarJ." Namun merekn menolak. Keesokan harinya, mereka

beranglrat menuju kepadanya, lalu Qanbar datang lantas berkata,

"Demi Allah, mereka telah kembali mengatakan perkotaan itu." Ali
berkata, "Biarkan merelu masuk." Lalu merela mengatakan seperti

itu juga. Pada hari ketiga, Ali berkata, "Jika kalian masih tetap

rnengatalran itu, alcu pasti membunuh kalian dengan cara membunuh

yang paling buruk." Tapi mereka menolak kecuali tetap begitu- Ali
pun berkata, "Wahai Qanbar, bawakan kepadalu alat tukang beserta

para pekerja, lalu buatkan parit-parit untuk merekn di antara pintu

masjid dan istana." Ali juga berkata, "Buatkan lubang dan buatkan

yang dalam di tanah." Dia kemudian membawakan kary bakar lalu

menlrulutnya dengan api di dalam pait-parit rtu, kemudian berkata,

"sungguh ahr akan melemparkan kalian ke dalamnya, atau kalian

kembali fi<epada keyakinan yang benarJ." Namun mereka menolak

kembali, maka mereka pun dilemparkan ke dalamnya hingga

terbalmr. Ali berkata, "sesungguhnya iika alat melihat kemunglcaran,

malra alar menyalalcan apilu dan memanggil Qanbar.") Sanad-nya

hasan.

Adapun yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur

Qatadatr, e;ti 6t ,ti*- t j, b /6rGl ttrr ,ti (Bahwa d.ihadapkan

kepada Ali orang-orang dari Zuthth yang menyembah berhala, lalu

dia membakar merelca). Namun sanad-rrya terputus. Kalaupun valid,
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maka ini adalah kisah lainnya, karena Ibnu Abi Syaibah juga
meriwayatkan dari jalur Ayyrb bin An-Nu'man, ,a]|t ,f. W'oW
,lr3uJr ,'.:,l,#"?ui ff::#- 

)tt eui e *.|yi u;'ot i,:ui &:)i;6F;
)tu'db'#'$it ,J6 ,h3 )\#1p?6 (Aht menyatrsikan Ati di

Rahbah, lalu seorang laki-laki datang kepadanya dan berknta,
"Sesungguhnya di sini ada sebuah keluarga yang memiliki berhala di
dalam suatu rumah, merekn menyembahnya." Maka Ali pun berjalan
menuju rumah rtu, blu merelm mengeluarknn sebuah patung yang
menyerupai orang, maka Ali pun membakar rumah itu).

P;{1.. (Orang-orang zindiq). Kata zanadiiq adalatr bentuk

jamak dari zindiiq. Abu Hatim As-sijistani dan lainnya berkata,
"Zindiq adalah bahasa Persia yang diarabkan."

Tsa'lab berkata, "Dalam perkataan orang Arab tidak terdapat

kata zindiq, tapi mereka mengatakan zandaqi terhadap orang yang
lihai berkelit. Jika mereka memaksudkan apa yang dimaksudkan oleh
orang urnurn, mereka mengatakan mulhid dan dahri. Jika mereka
mengucapkannya dengan dhammah, berarti yang mereka maksud
adalatr usia tua."

Al Jauhari berkata, "Zindiq adalah orang yang menduakan."

Sebagian pensyaratr menafsirkannya, bahwa itu adalah orang
yang mengaku adanya tuhan selain Allah. Lalu ditanggapi, bahwa
semestinya itu ungkapan untuk setiap orang musyrik. yang benar
bahwa itu merupakan suafu selle agama, karena asal kaum zindiq
adalah para pengtkut Daishan, kemudian Mani, lalu Mazdak. Inti
perkataan mereka, cahaya dan kegelapan adalah qadiim (dari dulu
sudah ada), lalu keduanya berpadu hingga terciptalah alam yang
semestinya ini semuanya berasal dari keduanya. Maka siapa yang
termasuk orang jahat (berlaku buruk), berarti dia dari kegelapan, dan
siapa yang termasuk onmg baik (berlaku baik) berarti dia dari cahaya.

Harus ada upaya untuk membebaskan cahaya dari kegelapan sehingga
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memerlukan pengorbanan setiap jiwa. Itulah yang diisyaratkan oleh

Al Mutanabbi ketika mengatakan dalam qashidalrnya yang populer:

,r* t;at oi';*i * a't+ Nr rM, €',
Betapa sangat berpengaruhnya kegelapan malam padamu,

englrau mengabarkan bahwa golongan Manawiyah telah berdusta

Batram, kakeknya kisr4 memperdayai Mani hingga datang ke

hadapannya dan dia menampakkan bahwa dia menerima

pandanganny4 kemudian dia membunuhnya dan membunuh para

sahababaya. Namun masih ada yang tersisa dari mereka yang

mengikuti Mazdak. Saat Islam muncul, sebutan zindiq disandangkan

kepada orang yang berkeyakinan demikian. Sejumlah orang

menampakkan keislaman karena takut dibunuh. Kemudian sebutan itu

disandangkan kepada setiap orang yang menyembunyikan kekufuran

dan menampakkan keislaman, sehingga penganut fatram zindiq

mengatakan seperti apa yang biasa dikatakan oleh orang-orang

munafik. Demikian juga yang dinyatakan oleh sejumlah ahli frkih dari

madzhab Syaf i dan lainnya, bahwa zindiq adalah orang yang

menampali:kan keisalaman dan menyembunyikan kekufuran. Jika

mereka ingin menyertakan mereka dalam hukum itu, maka itu
memang demikian, jika tidak, maka asal mereka adalah sebagaimana

yang telah saya kemukakan.

An-Nawawi dalam V,rtab Lughat Ar - Raudhah berkata, " Zindi q

adalatr orang yang tidak menganut agama."

Muhammad bin Ma'an dalam kitab At-Tanqib ala Al
Muhadzdzab berkatq "Kaum zindiq adalah kaum tsanawi, mereka

mengatakan bahwa masa itu abadi dan ada reinkarnasi. Di antara

kaum zindiq ada golongan bathiniyatr. Mereka adalah kaum yang

menyatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu, kemudian dari itu
Allah menciptakan sesuatu yang lain, lalu mengatur alam dengan inr

dan mereka me,nyebutnya akal dan jiwa, dan kadang akal pertama dan
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akal kedua. Ini termasuk kategori tsanawi mengenai cahaya dan

kegelapan, hanya saja mereka merubah kedua sebutannya. Mereka
mempunyai pandangan-pandangan nyeleneh tentang kenabian,
perubahan ayat-ayat dan kewajiban-kewajiban ibadah. Ada yang

mengatakan, bahwa sebabnya adalah penafsiran para ahli frkih zindiq
yang menafsirkan dengan penafsiran orang munafik saat menafsirkan
perkataan Asy-Syaf i dalam kttab Al Mukhtashar, 'Kekufuran apa

pun yang diulangnya, baik yang ditampakkan maupun yang

disembunyikan oleh kaum zindiq dan lainnya, kemudian bertaubat lalu
kehilangan akal, maka ini tidak bisa disamakan dengan orang zindiq
atau munafik, karena setiap orang zindiq adalah munafik, tapi tidak
sebaliknya. Sedangkan sebutan yang berasal dari Al Qur'an dan

Sunnah, mereka adalah orang munafik, yakni orang yang

menampakkan keisalaman dan menyembunyikan penyembahan

berhala atau agama Yahudinya. Sedangkan kaum tsanawi tidak pernah
diketahui bahwa mereka menampakkan keislaman pada masa Nabi'."

Ada perbedaan nukilan mengenai orang-orang yang
mengalami peristiwa bersama Ali sebagaimana yang nanti akan saya

paparkan..Di masa awal Islam dikenal Al Ja'ad bin Dirham, dia
disembelih oleh Khalid Al Qasri pada hari Idul Adha, kemudian
jumlah mereka bertambah banyak di masa pemerintahan Al Manshur,
dan sebagian mereka menampakkan keyakinannya, lalu mereka pun

diperintatrkan untuk dibunuh. Kemudian pada masa pemerintahan

anaknya, Al Mahdi, mereka banyak dikejar dan dibunuh. Setelah itu
pada masa pemerintahan Al Mal<rnun Babak, muncul Al Khurrami
lalu menguasai negeri Habal dan membunuh kaum muslimin.
Sementara pasukan melarikan diri hingga akhirnya dia dikalahkan
oleh Al Mu'tashim lalu menyalibnya. Dia mempunyai para pangikut
yang disebut Al Khuramilyatr, kisah mereka dapat diketatrui dalam
beberapa literatur sej arah.

,f*';r-;.y|:l-5.\ gJi 1Xe*udian hal itu sampai kepada lbnu

Abbas). Saya belum menemukan narna orang yang meny:rmpaikan ini
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kepada Ibnu Abbas. Saat itu Ibnu Abbas sebagai gubernur Bashrah

yang ditugaskan oleh Ali.

!, irlf",i.* 
,t :{-: # ?o' ,,l.e itr J?: ,pl (Karena adanya

larangan Rasulullah SAW, "langanlah knlian mengadzab dengan

adzab Allah.') Maksudny4 karena beliau melarang membunuh

dengan menggunakan api. Larangan ini yang dituujukkan oleh sabda

beliau, 4l.i;i 1 (Janganlah kalian meng&ab). Kemungkinan ini

termasuk hadits yang didengar oleh Ibnu Abhas dari Nabi SAW, dan

kemungkinan juga dia mendengamya dai sdryian satrabat. Dalam

bab "Tidak Boleh Mengdzab dengan Adzab AIIah", pada pembatrasan

tentang jihad telah dikemukakan hadits Abu Hurairah, hi;:, i*;.
6if:s u*rir 6')i'ril".t'tt1'Jui *i *i, u,g (Rasulullah sAW

mengutus kami, lalu bercahda, "Jika kalian menemukan fulan dan

fulan, makn balarlah merda berdua.') Di dalannya juga disebutkan,

xrr lt u4. .;3J-r i, :r1 tst lBahwa apr, tidak ada yang boleh

menggunakannya untuk menyiksa keanali Allah)- Dalam

penjelasannya di sana disebutkan nama kedua orang tersebut dan

keterangan haditsnya. Abu Daud mengernukakan dari Ibnu Mas'ud

kisah lainny4 l6r'qi'rlfru, ,+i6-'irt g#;-l ^$ $unsguh tidak ada

yang layak menyiksa dengaa api kecaali Tuhannya api).

'S;,1*?n, & ii' J?; Jpji*Iai (Dan sungguh atcu pasti

membunuh mereka lcarena adanya sabda Rasulullah SAW). Dalam

riwayat Isma'il bin Ulalyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dua

tempat disebutkan dengan redaksi, 
'JwS'S;,i{p lo' ,p ilt !*:'ttV

(Karena Rasulullah SAW telah bersabda).

';jfi,,-t 1i-2 )l$.';1' (B aran gs i ap a men gganti agam anya, maka

bunuhlah dla). Isma'il bin Ulayyatr menambatrkan dalam riwayatnya,

/V *t?t tt ,Jui * u; * (Lalu hat ifrt sanpai kepada Ali, maka

dia pun berlcata, "Kasihan (Jmmu lbni Abfus.') Demikian juga
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redaksi dalam riwayat Abu Daud, sedangkan dalam riwayat Ad-
Daraquthni disebutkan tanpa mencantumkan kata if. fni menunjukkan

bahwa Ali tidak senang dengan penyangkalan itu, dan dia memandang

bahwa larangan itu hanya sebagai anjuran sebagaimana yang

penjelasan yang telah dipaparkan. Dalam hadits berikutnya akan

dipaparkan madzhab Mu'adz mengenai masalah ini, dan bila imam
memandang tindakan keras perlu dilakukan, maka dia boleh

melakukannya. Ini berdasarkan penafsiran lafazh 'd-:, bahwa ini

adalah kalimat untuk mengungkapkan rasa kasihan, yakni Ali
mengungkapkan kasihan terhadap Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas

mengartikan larangan itu secara zhahimya sehingga meyakini haram

secila mutlak, maka Ali pun mengingkarinya.

Kemungkinan juga Ali mengatakan itu karena rela dengan apa

yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan bahwa Ibnu Abbas bisa

mengingat apa yang terlupakan olehnya. Ini berdasarkan suatu

pendapat mengenai penafsiran lafazh'g!-S,bahwa ini adalah kata yang

bermakna pujian dan ungkapan ketakjuban sebagaimana yang

dikemukakan dalam h'ttab An-Nihayah. Tampaknya, penafsiran ini
diambil dari perkataan Al Khalil, "Kata itu menempati posisi takjub

dan senang, seperti halnya ungkapan mengenai anak kecil, 6 ii;:)
'^ili (Wah, betapa bagusnya dia).- Demikian yang dituturkan oleh

Az-Zvhi.

Kata ";rj adalah lafazh llrnum, dan ini dikhususkan dengal

orang yang mengganti agunanya secara batin, serta tidak

menampakkarulya secara lahir. Karena yang diberlakukan adalah

hukum-hukum lahir, sehingga dikecualikan darinya orang yang

mengganti agamanya secara latrir namun disertai dengan paksaan,

sebagaimana yang nanti akan dipaparkan pada pembahasan tentang

paksaan setelah ini.

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa perempuan
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murtad dijatuhi hukuman mati sebagaimana halnya laki-laki yang

murtad. Ulama madzhab Hanafi mengttrususkan lakiJaki dan berdalil

dengan hadits yang melarang membunuh perempuan. sementara

jumhur mengartikan larangan itu bagi perempuan yang aslinya kafir

dan tidak turut serta dalam pe,perangan dan tidak pula dalam

pembunuhan. Hal ini berdasarkan redaksi dalam sebagian jalur

periwayatan hadits tersebut yang melarang membunuh perempuan,

yaitu tatkala beliau SAW melihat perempuan yang dibunuh, beliau

bersabd4 ,ytA.9;6U'g 6 Qni tidak layak untuk dibunuh),kemudian

beliau melarang membunuh perempuan.

Mereka juga berdalil, bahwa'uj adalatt kata syarat yang tidak

mencakup perempuan. Lalu ditanggapi, bahrva^ Ibnu Abbas yang

meriwaya&an hadits ini berpendap at,i!t-i;t'F (Perempuan yang

murtad juga dibunuh). Dalarn masa pemerintahannyq Abu Bakar

pemah membunuh seorang perempuan yang murtad- Saat ifu para

sahabat masih banyak, dan tidak seorang pun yang mengingkarinya.

Semua itu diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir. Ad-Daraquthri

meriwayatkan atsar Abu Bala dari jalur yang hasan, dan dia juga

meriwayatkan redaksi serupa secara marfu' tentang dibunuhnya

perempuan murtad, tapi sanad-nya dha'if. Mereka juga berdalil bahwa

hukum asalnya adalatr, perempuan itu bisa dijadikan budak, sehingga

termasuk kategori rampasan perang bagr para pejuang. Sedangkan

perempuan murtad tidak bisa dijadikan budak, sehingga statusnya

tidak seperti rampasan peralg, sehingga membunuhnya tidak

ditinggalkan.

Dalam hadits Mu'a& disebutkan, bahwa ketika Nabi SAW

mengirimnya ke Yaman, beliau berpesan kepadany4 f tftt,fjd

bf ,#iti p^-Ii f or1\a,ilytil:,:&4?B\btb oti,:abii'6 &li
L4rrbA*O\lsUSO (Laki-laki manapun yang murtad dari Islam,

maka ajaHah dia fkembaliJ, jika dia kembali fmaka selesaiJ, tapiiika
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tidak, maka pancunglah lehernya. Dan perempuan manapun yang

murtad dari Islam, maka ajaklah dia [kembaliJ, jika dia kembali

[malrn selesaiJ, tapi jika tidak, maka pancunglah lehernya). Sanad-

nya hasan. lni adalah nash yang masih berada dalam wilayah

perdebatan sehingga perlu ditinjau kembali. Hal ini juga dikuatkan

oleh ketentuan disamakannya laki-laki dan perempuan dalam semua

perkara hudud (hukuman) seperti zina, mencuri, minum khamer dan

menuduh berbuat zina. Di antara bentuk had zina adalah pelaku yang

telah menikah dirajam hingga mati, sehingga hal ini dikecualikan dari

larangan membunuh perempuan. Demikian juga yang dikecualikan

membunuh perempuan murtad.

Sebagian ulama madzhab Syaf i berpedoman dengan ini
dalam menetapkan hukum dibunuhnya setiap orang yang beralih dari

agama kafir ke agama kafir lainnya, baik itu termasuk orang yang

membayar upeti atau pun tidak. Kemudian sebagian ulama madzhab

Hanafi menjawab, bahwa keumuman dalam hadits ini adalah

mengenai orang yang mengganti agamanya, bukan tentang

penggantiannya. Sedangkan penggantiannya adalah mutlak, tidak

bersifat umum. Kalaupun dianggap umum, maka disepakati sesuai

zhahirnya dalam kekufuran, jika dia memeluk Islam maka termasuk

keumuman hadits, namun bukan itu yang dimaksud.

Mereka juga berdalil, bahwa kufur adalah satu agama, jika
seorang Yahudi beralih menjadi seorang Nasrani, berarti dia tidak

keluar agarna kufur, demikian juga bila seorang penyembah berhala

memeluk Yahudi. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan

mengganti di sini adalatr mengganti agama Islam dengan agama

lainnya, karena agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Allah
berfirman dalam suratr Aali 'Imraan ayat 19, i:,l-lli lt'+ ;"Ll"tt1
(Sesungguhnya agama [yang diridhaiJ di sisi Allah hanyalah Islam).

Sedangkan agarna lain, diakui berdasarkan pengakuan pemeluknya.

Salah seorang ulama Syaf i menggunakan firman Allatr dalam
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surah Aali 'Imraan ayat 85, i+ '#-"sli r r|-2l),{-l,li '*t g-Vi
(Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-

trati tidaklah akan diterima [agama ituJ daripadanya) sebagai dalil,

dia berkata, "Dari ini dapat disimpulkan, bahwa Allah tidak

mengakuinya." L,alu dijawab, bahwa orang yang murtad dari Islam

tidak diakui agamanya. Ini cukup jelas, tapi tidak diterimanya agama

itu tidak berarti tidak diakui pula upetinya, karena yang dimaksud

tidak diterima dan terjadinya kerugian ini adalah kelak di akhirat.

Kalaupun kita manganggap bahwa tidak diterimanya agama itu

darinya adalah tidak diakui di dunia, tapi yang disimpulkan darinya,

bahwa dia tidak diakui. Jika dia kembali kepada agama lamanya

walaupun mengakui bahwa dia berkewajiban membayar upeti, maka

dia tetap dibunuh jika tidak kembali kepada Islam, meskipun ada

kemungkinan menahan, bafuwa kita tidak menerima upetinya dan tidak

membunuhnya.

Mengenai anggapan bahwa yang dimaksud dengan "menukar

agarnd'pada hadits ini adalah k&usus agutma Islam, ini dikuatkan oleh

redaksi dalam sebagian jalur periwayatawrya, seperti Ath-Thabarani

meriwayatkan dari jalur lainny4 dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara

marfu ri.-*tip)i-!1i n'-2 i-!-2'ae,y (Barangsiapa yang

agamanya menyelisihi agama Islam, malca pancunglah lehernya).tnr

dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan bahwa orang zindiq harus

dibunuh. Lalu ditanggapi, bahwa disebutkan pada sebagian jalur

periwayatannya sebagaimana yang telatr dikemukakan, bahwa Ali

meminta mereka bertaubat.

Asy-Syaf i mencatatkan, sebagaimana yang telah

dikemukakan, unfuk menerima secara mutlak, dan dia berkata, "Orang

zindiq diminta untuk bertaubat sebagaimana halnya orang murtad

diminta untuk bertaubat."

Ada dua riwayat dari Ahmad dan Abu Hanifah, salatr satunya

diminta bertaubat, dan lainnya jika berulang, maka taubatnya tidak
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lagi diterima. Ini juga merupakan pendapat Al-Laits dan Ishaq.

Diriwayatkan juga dari Abu Ishaq Al Marwazi, dari kalangan para

tokoh madzhab Syafi'i, namun tidak valid darinya, bahkan dikatakan

bahwa itu kesalahan riwayat dari Ishaq bin Rahawaih. Pendapat

pertama merupakan pendapat yang masyhur di kalangan ulama
madzhab Maliki, dan diceritakan dari Malik, bahwa jika dia datang

untuk bertaubat, maka itu diterima, jika tidak maka tidak diterima.

Demikian juga pendapat Abu Yusue dan ini dipilih oleh Abu Ishaq Al
Isfarayini dan Abu Manshur Al Baghdadi. Ada juga pendapat-

pendapat lain para ulama madzhab Syaf i lainnya seperti madzhab-

madzhab tadi.

Pendapat lainnya menyatakan, bahwa dibedakan antara

perempuan pendakwah dengan yang lain, yang mana taubat dari
perempuan yang mendakwakan paham zindiq tidak diterima,
sedangkan yang lain diterima.

Ibnu Ash-Shalah memfatwakan, bahwa bila orang zindiq
bertaubat, maka taubatnya diterima, dan dia diberi hukuman untuk
mendidiknya. Jika dia kembali kafir, maka langsung dipancung dan

tidak diberi tangguh.

Ada pula yang melarang tindakan itu berdasarkan firman Allah
dalam suratr Al Baqarah ayat 160, ttAbb r j.S S-iir\l lXecuali mereka

yang telah taubat dan mengadakan perbaiknn), dia berkata, "Orang
zindiq tidak dapat dilihat perbaikannya, karena kerusakan itu muncul
dari apa yang disembunyikannya. Jika itu dapat tampak padanya dan

dia menunjukkan berlepas diri darinya, maka itu tidak lebih dari apa

yang telah dilakukannya. Juga, berdasarkan firman Allah dalam surah

An-Nisaa' ayat 137, f;k flsjl j tif i tt" i t't,;r i,r,t'u-$tb\
;4'H.ht fr S ts"runssuhnya orang-orang yang beriman lalu kafir,

kemudian beriman fia7l, kemudian kafir lagi, lalu bertambah

kekafirannya, maka Allah tidak akan mengamryni mereka)." Lalu
dijawab, bahwa maksudnya adalah siapa diantara mereka yang
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meninggal dalam keadaan seperti itu. Ini seperti yang ditafsirkan oleh

Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dan lainnya.

Argumen untuk Malik, bahwa taubatnya orang zindiq tidak

diketahui. Alasan Nabi SAW tidak mernbunuh orang-orang munafik
adalah unhrk membujuk mereka, dan seandainya beliau membunuh

merek4 maka itu berdasarkan pengetatruan beliau dari Allah, dan hal

ini tidak dapat menjamin tertolalurya orang yarlg mengatakan, batrwa

beliau membunuh mereka kare,na hal lain.

Di antara argumen mereka yang berpendapat untuk merrinta

bertaubat adalah firman Allah dalam surah Al Mujaadilah ayat 16,

,*'iU(lJ ,\::$t (Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai

perisai). Ini menunjukkan bahwa menampakkan keimanan dapat

membentengi dari hukuman mati. Mereka semua sependapat, bahwa

hukum-hukum dunia ditetapkan berdasarkan sesuatu yang nampak,

dan Allah Maha Mengetahui segala ratrasia. Nabi SAW bersabda

kepada IJsamah, 4 ,*tfu )^ (Mengapa engftau tidak merobek

hatinya?), dan beliau bersabda kepada orang yang membisikan

kepadanya , W lrt',4t'u-ii,'44tt ,Jui .f ,,1'6 4A- u;i
("Bulwnlrah dia shalat?" Dia menjawab, "Benar." Beliau bersabda

lagi, "Mereka itu adalah orang-orang yang aht dilarang membunuh

merelu.')

Sebentar lagi akan dipaparkan, batrwa pada sebagian jalur
periwayatan hadits Abu Sa'id disebutkaru bahwa ketika Khalid bin Al
Walid meminta izin unttrk me,lnbunuh oftrng yang mengingkari
pembagian yang lakukan oleh Nabi SAW, dia berkata" "Betapa

banyak orirng yang mengatakan dengan lisannya sesuatu yang tidak

terdapat di dalarn hatinya." Maka Nabi SAW bersabda, if;tl ; jt

/d' IP'r;:,-at (Sesungguhnya aht tidak diperintahlan untuk

mengamati hati manwia). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.
Masih banyak hadits-hadits laimrya me,ngenai ini.
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Kedua. hadits Abu Musa Al Asy'ari yang mencakup empat

hukum, yaitu:

1. Siwak, haditsnya telah dipaparkan pada pembahasan tentang

thatrarah dengan lebih lengkap.

2. Tercelanya rneminta jabatan dan larangan berambisi

mendapatkan jabatan. Secara jelas akan dipaparkan pada

pembahasan tentang hukum,

3. Abu Musa diutus ke Yaman, dan juga dikirimnya Mu'adz ke

sana. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan

tentang peperangan, yaitu tiga bab setelah bab Thaif.

4. Kisatr orang Yatrudi yang memeluk Islam kemudian murtad,

seperti yang dimaksud di sini.

,;i ,/i'P (Dari Abu Musa). Dalam riwayat Ahmad dari

Yahya Al Qaththan dengan sanadini disebutkan dengan redaksi, jLi

&r"fli ,;n i (Abu Musa Al Asy'ari berkata).

'rfr-e\i'U 
9rA,) rfs(Dan bersamalru ada dua orang laki-lahi

dari kalangan Asy'ari). Kedua orang itu berasal dari kaumnya. Saya

belum menemukan namanya. Dalam kttab Al Ausath karya Ath-
Thabarani disebutkan hadits dari jalur Abdul Malik, dari Umair, dari
Abu Burdah pada hadits ini, bahwa salah satunya adalah anak paman

Abu Musa (sepupunya), dan dalam riwayat Muslim dari jalur Yazid
bin Abdillah bin Abi Burdah, dari Abu Burdah disebutkan, ',>: fl*j
t& q (Dua orang laki-laki dari anak-anakpamanlar).

JiilJiy{t (Masing-masing dori keduanya meminta).

Redaksinya disebutkan dengan membuang objek yang diminta.

Ahmad menjelaskan dalam riwayatnya tadi dengan mengatakan, JJ

"ptir 
(Dia meminra pekerjaan/jabatan). Penjelasan tentang ini akan

dipaparkan pada pembahasan tentang hukum, dari jalur Yazid bin
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Abdillatr, '+?l\ irii .,iirr ;bj6-t1f ,*Uf Sui ltotu salah satunva

berkata, "Berilah kami jabatan, wahai Rasulullah." Kemudian yang

satunya lagi mengatakan seperti itu).Dalarnriwayat Muslim dari jalur

ini disebutk*, ?nt 'lff.e r; ,f ob €;'i (Berilah kami jabatan pada

sebagian yang telah Altah latasakan kepadamu). Sementara dalam

riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari jalur lainnya, dari Abu Burdah

disebutkan , '^ii ?li',Sui .''$;b ,P 6r'bt;3:!tb ir)t$ u;lrr|lryi
(Kemudian salah satunya bersyadahat, lalu berkata, "Kami datang

kepadamu agar engkau meminta bantuan kepada knmi untuk

tugasmu. " Lalu yang satunya lagi mengatalmn seperti itu).

Imam Ahmad dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari jalur

Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya , ri;'$!3y )iu6';i;5ti i7 ;r; 6r;l

# 6, i**r,tiut :4a|*,i6 .+v 6ly'*3 *\,,Jt l' JH d\
f:'rlrie (Beberapa orang dari kalangan kaum Asy'ari datang kepadaku,

lalu mereka berkata, "Mari kita berangkat bersama kepada

Rasulullah SA'IT, karena kami mempunyai keperluan." Maka alat pun

berdiri bersama mereka. lalu mereka berknta [kepada Nabi SAWJ,

"Apakah engkau akan meminta bantuan kami untuk tugasmu? "). Cara

mengompromikannya adalah, batrwa selain kedua orang tersebut ada

juga yang lainnya, dan kata jamak itu dinisbatkan kepada yang dua.

-# dr-r &r l-? U'ri- Ai sJ U:Jui (Latu beliau berkata,

"ll/ahai )bu *uro', -atau Wahai Abdultah bin Qais-. ") Periwayat

ragg tentang mana yang beliau maksud, dan dalam riway4t ini tidak

tlisebutkan perkataan beliau yang lain pada bagian ini. Abu Daud

menyebutkannya dalam riwayatnya dari Ahmad bin Hanbal dan

Musaddad, keduanya meriwayatkan dari Yatrya Al Qaththan d,*F*
sanad-nyardan di dalamnya disebutkan bahwa beliau bersaMa, Jtr 6

loii Uj Li (Bagaimana menurutmu, wahai Abu Musa?). Redaksi

serupa juga disebutkan dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin
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Hatim, dari Yahya.

q*h1s+ 6 ,p dUd!;i s'du:'&.rtJii,i ,'Ci ltt u bertrata,

"Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, mereka
berdua tidak memberitahulu apa yang ada di dalam benak mereka.')
kri ditafsirkan oleh riwayat Abu Al Umais, il' ,p int J?: Jt'c,\itbtt

n)iJt e:t2! .W6 G )\t'd ,'.ti11Ja b pt * (uatra aku pun

meminta maaf kepada Rasulullah SAll/ atas apa yang merekn katakan,
lalu alru berkata, "Alcu tidak tahu apa keperluan mereka." Maka
beliau pun mempercayailu dan memaafkanku). Dalatn lafazh lainnya
disebutkan , rir-+ rir! f,if i ,Joi (Dia kemudian berkata, ,Alat tidak

tahu, untuk apa keduanya datang.')

1\1't (Tidak akan 
-atau 

tidak-). periwayat merasa ragu.

Dalam riwayat Yazid yang diriwayatkan Muslim disebutkan, ii,ti r-.il

(Sesungguhnya kami, demi Allah).

isrri; tJ;"1 e'W | (Kami tidak memberilmn jabatan

kepada orang yang menginginkannya). Dalam riwayat Abu Al Unais
disebutkan, UiL.i ;-t (Orang yang meminta [jabatanJ dari kami).

Sementara dalam riwayat Yazid sebutkan, * if r.t;i li'lA u;i
(Seseorang yang memintanya, dan tidak seorang pun yang berambisi
terhadapnya). Selain itu, dalam riwayat lainnya disebutkan, il,J-jft
eLi &,,? e1'#"* :^\hiut|*'€$t (Betiau kemudian

bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling berkhianat di antara
lralian di sisi kami adalah orang yang meminta jabatan." Maka beliau
tidak pernah meminta tolong kepada keduanya dalam hal apa pun
hingga beliau meninggal). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari
riwayat Ismail bin Abu Khalid, dari saudaranya,,dari Abu Burdatr.
Dalam sanad ini Abu Daud memasukkan seonmg laki-laki di antara

dia dan Abu Burdah.
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,fr',i sU,,'dii, j $emuaian beliau menyusulkan Mu'adz bin

Jabat kepadanya). Kata 
",j$l 

maksudnya adalatr beliau mengirimkan

Mu'adz setelahnya. Secara tekstual, beliau mengirim Mu'adz setelah

memberangkatkan Abu Musa. Dalam sebagian naskatr dicantumkan

dengan redaksi, 'a;iti (Dan dia dikirim selanjutnya), dan kata iuii
disebutkan dengan harakat fathah. Sementara pada pembahasan

tentangpeperangan dikemukakan dengan redaksi, *ht tV C,'U6.
r# ri tfi:lui ft jlfluAi Ai 6i pi (Nabi sAW mengutus Abu

Musa dan Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bersabda, "Hendaklah

lralian berdua besikap memudahkan dan jangan bersikap

menyulitkan. ") Ini diartikan, bahwa beliau menambatrkan Mu'adz

kepada Abu Musa setelatr beliau menguasainya namun sebelum

memberangkatkan mereka, lalu beliau berwasiat kepada keduanya saat

pemberangkatan. Kemungkinan juga maksudnya adalah, beliau

berwasiat kepada keduanya sscara terpisah.

* irt- rJi lXettt<a Mu'adz sampai kepadanya). Dalam

pembatrasan tentang peperangan telatr dikemukakan, bahwa masing-

masing dari keduanya memegang tugas tersendiri (berlainan wilayatr

tapi masih di Yaman). Sementara dalam riwayat lainnya disebutkan,

;i u;f i6i 1'.j ,grt7rVl';;i ltatu keduanya sating mengunjungi.

Maka Mu'adz mengunjungi Abu Musa). Dalam riwayat lainnya

disebutkan, $o,L'. i a:p*-l (Lalu dia menghamparkan permadani\.

Makna 'ait ',,)e-j .,_lii (memberiknn bantal untuknya) adalatr

menghamparkan bantal untuknya agar dia dapat duduk di atasnya.

Al Baji dan Al Ashili menyebutkan sebagaimana yang dinukil

oleh Iyadh dari keduanya, bahwa yang dimaksud dengan perkataan

Ibnu Abbas,):tt lr ff e'dhLbtt (matra ahr rebahan pada bagian

tengah bantal) adalatr alas tidur. Namun An-Nawawi menyangkalnya

dengan berkata, "Ini lemah dan bathil. Sebenarnya yang dimaksud
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dengan bantal adalah yang biasa digunakan alas untuk kepala orang
tidur. Kebiasaan mereka, bila hendak memuliakan tamu, mereka
meletakkan bantal di bawahnya sebagai bentuk penghormatan."

Dalam hadits Abdullah bin Amr disebutkan, *li iu' ;A pr";tl
'aSu;t'lj 

C:.U * yS'&, (non o Nabi SAW masuk kepadanya,

kemudian dia menyediakan bantal untuk beliau) seperti yang telah
dikemukakan pada pembatrasan tentang puasa. Sementara dalam

hadits Ibnu Umar disebutkan , ,1:tu1 i ay * ,iio' +i * ,Pt'fi
'.-..Ji\ .Li ri :'-j'Sut qnanwo oro ,oror[ *ir"*ui Abdullah bin

Muthi', lalu dia menyediakan bantal untuknya, malra dia pun berkata,
"Aku tidak datang untuk duduk.') Hadits ini diriwayatkan oleh
Muslim. Saya tidak pernatr melihat di dalam literature-literatur batrasa

bahwa alas tidur adalatr bantal.

]/4 iS'61Oio berkata, "Turunlah.') Maksudnya, duduklah di

atas bantal

Ll|f ) 6;i 1fe*yata di situ ada seorang laki-taki...). Saya

belum menemukan nama laki-laki tersebut.

t:*'€';;-iii t3-)3A- og (Dulunya dia seorang yahudi, latu

memeluk Islam, kemudian kembali menjadi Yahudi lagi). Dalarr
riwayat Muslim dan Abu Daud disebutkan, ,ipt',i; ,-;-;'*r:, j
(Kemduian dia kembali kepada agamanya, yaitu agama yang buruk).
Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari jalur Ayyub, dari Humaid bin
Hilal, dari Abu Burdah, dia mengatakan, .,r--,, gri & ,t, Ui*i*
'+l fi flll' e tu-i 'i;t -st:i'dto f Jt- rr;i r :lw ,i:t:e |y, tty
i:Ht (Ketika Mu'adz bin Jabal datang menemui Abu Musa, ternyata

di situ ada seorang laki-laki, kemudian dia berakta, "Ada apa ini? "

-dia kemudian menyebutkan redal<si serupa dan menambahkan-
sementara kami ingin dirinya memeluk Islam sejak alu menahannya
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dua bulan yang lalu).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Mu'adz
dan Abu Musa, qf ltii ,r;j ,o$t,;ri or 6:jt &r*p il' sa;t'tti
r-g).4t ,u,tir t k'iiJl ,gt q:Jui 1,-;nur",gt hi i:,t:e $$ ,e_i
t:rJ;) tJ, qltr: ,iui .'F 'j'{-t'rtl.,jui 'ie- 6re}U, "&r"r',iail

1iu. ir,l ,;, L;.1'1 ,,rrJt (Bahwa nabi SAtt memerintahkan mereka

berdua agar mengajari orang-orang. Lalu Mu'adz mengunjungi Abu

Musa, ternyata di sana ada seorang laki-laki yang dibelanggu dengan

besi, maka dia berlmta, "Wahai saudarala4 apakah engkau diutus

untuk menyil<sa orang. Sesungguhnya kita diutus untuk mengajari
mereka tentang agama merekn, dan kita memerintah kepada mereka

apa-apa yang bermanfaat bagi mereka." Maka Abu Musa berkata,
"Sesungguhnya dia telah memeluk Islam kemudian kafir lagi."
Mu'adz berlmta, "Demi Dzat yang telah mengutus Muhammad
dengan kebenaran, alan tidak almn beranjak sampai aku

membakarnya dengan api.' )
tt*ri irr luai ,lF-,-?'*1\ (Aht tidak akan duduk sampai

orang ini dibunuh. [ItuJ ketetapan Allah dan Rasul-Nyr).fata ir 'rrai

disebutkan dengan harakat dhammah karena berfungsi sebagai

predikat dari subjek yang tidak disebutkan, dan boleh juga dibaca

dengan harakatfathah.

?t:; b* lfigo kali). Maksudnya, mengulangi perkataan ini

hingga tiga kali. Abu Daud menjelaskan dalam riwayatnya, bahwa

keduanya mengulang perkhtaan. Abu Musa berkata, "Duduklah."

Sernentara Mu'adz mengulang, "Aku tidak akan duduk." Berdasarkan

riwayat ini, maka lafazh r>r'; cr)0 (tiga tuli) itu berasal dari perkataan

periwayat, bukan kelanjutan dari perkataan Mu'adz. Sementara dalam

riwayat Ayyrb, setelah redaksi, {:*)j.ir l,i i (ketetapan Allah dan

Rasut-Nya) disebutkan,e:-#.i -lji-2i:u.,iwi ji- t')V gt e'ot
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(Sesungguhnya orang yang kembali dari agamanya -atau beliau
bersabda: mengganti agamanya-, maka bunuhlah dia).

# ,r;il lUaka Abu Musa pun memerintahkan, lalu orang itu

pun dibunuh).Dalamriwayat Ayyub disebutkan, ,j XiSf ) ilj ,JW
t'-tl . ., I t'-u .ot o'^i;b q;bi Je U.;ai (Maka Mu'adz berkata, "Demi allah, aku tidak

akan duduk hingga kalian memenggal lehernya." Maka dia pun
memenggal lehernya). Sedangkan dalam riwayat Ath-Thabarani yang

telah saya singgung tadi disebutk *r, 'b?3'o;*i tAr * 16 *rG.ii
uar2 (Lalu dibawakanlah kayu bakar, kemudian dinyalakan, lantas

orang itu diikat dengan kedua tangannya di belakang pundalcnya, lalu
dilemparkan ke dalamnya). Riwayat-riwayat ini bisa dipadukan,

bahwa dia memenggal lehernya, kemudian melemparkannya ke dalam
api. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Mu'adz dan Abu Musa
berpendapat bahwa boleh mengadzab dengan api dan membakar
mayat dengan api untuk menghinakzlnnya dan sebagai peringatan

keras agar tidak ada yang mengikuti.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Thalhah bin Yahya dan

Zaid bin Abdillah, keduanya meriwayatkan dari Abu Burdah, dari

Abu Musa, dia berkatu,iuj.; P ?rt| (Mu'adz datang kepadaln),lalu

dia menyebutkan kisah orang Yahudi, dan di dalamnya disebutkan,

|!).i,;J'-.;Jj;ii6 o,&r:uLltti Jtt p F-,p d.t; e JJtt,,rw,
(Maka dia berkata, "Aku tidak akan turun dari untaku sampai orang
itu dibunuh." Maka orang itu pun dibunuh. Salah satu dari keduanya

berkata, "Orang itu telah diminta agar bertaubat sebelumnya. ") Abu
Daud juga meriwayatkannya dari jalur Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari
Abu Burdah, 3i'u1'u-;a. ;.it'oo]d,fit:li f sttfr f'trAn I G.l

l-li. +;d ;.6 ,lO;jita ,E: ,W *--i (Seorang taki-laki yang murtad

dari Islam dihadapkan kepada Abu Musa, lalu dia menyerunya

kembali, namun selama dua puluh hari atau lebih dia tetap menolak.
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Mu'adz kemudian datang, lalu dia pun menyetunya kembali' namun

dia menolak, maka dia pun memenggal lehernya). Setelatr itu Abu

Daud berkata, "Diriwayatkan juga oleh Abdul Malik bin Umair dari

Abu Burdah tapi tidak menyebutkan 'diminta untuk bertaubat'.

Demikian juga riwayat Ibnu Fudhail dari Asy-Syaibani."

Mengenai kisah ini, Al Mas'udi mengatakan dari Al Qasim,

yakni Ibnu Abdurrahman, "Mu'adz tidak turun sampai Abu Musa

memenggalnya dan dia tidak memintanya untuk bertaubat." Namun

dia bertolak belakang dengan riwayat yang valid, karena sebenarnya

Mu'adz memintanya bertaubat, dan itu lebih kuat daripada ini.

Sedangkan riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan ilu tidak

menentangnya. Kalaupun riwayat Al Mas'ud dianggap kuat, maka

tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa orang

murtad dibunuh tanpa disuruh bertaubat, karena Mu'adz sudatr merasa

cukup dengan suruhan Abu Musa kepada orang tersebut untuk

bertaubat. Tadi telah saya sebutkan, bahwa Mu'adz berpandangan

bahwa menyrruh orang murtad bertaubat adalah sebuah keharusan,

baik laki-laki maupun perempuan
a . . -t

FiJ' e4GnS f (Kemuaian keduanya berbincang-bincang

tentang shalat malam). Dalam riwayat Sa'id bin Abu Burdah

disebutkan, tirfr l:;s'r;+ :!ui ltatu dia berkata, "Bagaimana

engkau membaca Al Qur'an? ") Maksudnya, dalam shalat malam.

tJltrri'Sui ltatu salah satu dari keduanya berkata). Dia adalatr

Mu'adz. Dalam riwayat Sa'id bin Abu Burdah disebutkan, ;.1'Jt-/,)
'A$b *ti ,*j r:+Sj *s.S qVl ,Ai (Lalu Abu Musa berlmta, "Alat

membacanya sambil berdiri, duduk, di atas tungganganht dan

melahtkan terus-menerus.') Maksudnya, melakukannya secara

kontinyr dalam segala kondisi. Sementara dalam riwayat lainnya

disebutkan , srii6 #l' i\i;vl 'jri t'lr s-U|'t:;s 6 ,&i i ;A

C, h' '*-:S J flb d+G :' Ir i (Abu Musa kemudian berkata,



"Bagaimana engkau membaca, wahai Mu'adz?" Dia menjawab,
"Alilt tidur di awal malam, lalu alru bangun dan setelah

menyelesailrnn keperluanlat, alcu membaca apa yang telah ditetapkan

Allah bagilar")
.. a . tti,i:* ,f *')i U,e:; e hjit (Dan dalam tidurht aht

mengharapkan apa yang alu harapkan ketila alcu terjaga). Dalam

riwayat Sa'id disebutkan, '#r?, (Dan alru mengharapkan pahala) di

kedua bagian itu sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan

tentang peperangan. Kesimpulannya, dia mengharapkan pahala saat

mengistiratratkan dirinya dengaii tidur agar lebih bersemangat untuk

shalat malam.

Pelaiaran vans dapat diambil:

Hadits ini mengandung banyak pelajaran selain yang telah

dikemukakan, di antaranya:

l. Dua orang pemimpin boleh diangkat dalam di satu negeri dan

memperhatikan pembaglan wilayah di antaxa kedua pemimpin

tersebut.

2. Malauh meminta jabatan dan berambisi untuk mendudukinya,

seperti yang nanti akan dipaparkan pada pembahasan tentang

hukum.

J.

3.

4.

5.

6.

Anjuran berkunjung antara dua orang saudara, pemimpin dan

ulama.

Anjwan memuliakan tamu.

Sigap dalam memerangi kemungkaran.

Melaksanakan hukuman terhadap orang yang telatr dijatuhi

sanksi.

Hal-hal mubah bisa mendatangkan pahala bila diniatkan

sebagai sarana untuk mendukung perbuatan wajib atau sunah
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atau menyempurnakan keduanYa.

3. Memerangi Orang yang Menolak Menerima Kewaiiban, dan

Mereka Tidak Dinisbatkan sebagai Orang Murtad

,itri;) u{ lf ,t^# i.l' + t' l' '# ,itt 
=A* 

it ,f'J u g: F'rt';ti':-tr*i*Ph' *Ut G:;6
lrr ;'r-,, Jv lu3;rtrt ;.td 'Jg ,k 6 V ,'* Jv qiJt u
,ii,, lr L4 Y ,'S; .? o$, JSI ol b'rf ,p, *'\t *
*igi A rt ui{Y &'*' 'tthr !t it'tiv ;;

6924. Dari Ibnu Syihab, Ubaidullatr bin Abdillatr bin utbah

mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi

SAW wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifatt, dan orang Arab

menjadi kafir, umar berkata, "wahai Abu Bakar, bagaimana e,ngkau

memerangi orang-orang itu, padafual Rasulullah SAW telah bersaMa,
,Aht diperintahkan untuk memerangi manusia hingga merelra

mmgucaplran, "Laa ilaaha illallaah". Barangsiapa mengucapltan,

"Laa ilaaha illallaah", maka sungguh dia telah memelihara harta

dan jiwanya dari (pemerangan)ku lcecaali dengan habrya, dan

perhitungannya ters erah lrepada Allah' ."

, .'- O''6,- arlt o1i c15!ri ;>ilt'; 'rt!'; "tl\'.lur; :Ji l',SG

rr h' ,p &' J';', Jyw:litik Ga Gf 'i )t't.rd'

.4!l
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Lj bf {'rr'o1r !t ,^ c irV,k JG .W *'&a *,
.'gi'^f, f:p ,Jt4J. F ,.ri'rlaht a?

6925. Abu Bakar berkata, "r"rr, Or*, sungguh aku akan

memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena

zakat adalatr hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan

menyeratrkan tali pengikat (tali kekang) kepadaku padahal mereka

biasa menunaikannya kepada Rasulullah SAW, niscaya aku

memerangi mereka karena penolakan itu." Umar berkata, "Demi

Allah, ini tidak lain kecuali aku memandang bahwa Allah telah

melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi. Maka aku pun tahu

batrwa dia benar."

Keteransan Hadits:

(Bab memerangi orang yang menolak menerima kewajiban).

Maksudnya, bolehnya memerangi orang yang menolak melaksanakan

hukum-hukum yang bersifat wajib. Al Muhallab berkata, "Orang yang

menolak menerima kewajiban, maka dilihat, jika dia mengakui

kewajiban zakat 
-misalnya-, 

maka zakatrrya diambil darinya secara

paksa namun tidak dibunuh. Tapi jika disamping penolakannya itu
juga mengobarkan peperangan, maka dia diperangi hingga kembali."

Malik dalam kitab Al Muwaththa' berkata, "Menurut kami,

orang yang menolak suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban

yang telatr ditetapkan Allah sementara kaum muslimin tidak dapat

mengambil itu darinya, maka adalatr hak mereka untuk

memeranginya."

Ibnu Baththal berkata, 'Maksudnya, bila dia mengakui

kewajibannya, maka tidak ada perbedaan mengenai hal itu."

(Dan mereka tidak dinisbatlwn sebagai orang murtad).

Maksudnya, tidak dianggap murtad.

Al Qadhi Iyadh dan lainnya mengatakan, bahwa dulu orang-
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orang murtad ada tiga golongan, yaitu:

1. Golongan yang kembali menyembah berhala

2. Golongan yang mengikuti Musailamah dan Al Aswad Al Ansi,

masing-masing dari keduanya mengaku nabi sebelum wafatnya

Nabi SAW, lalu Musailamah dipercaya oleh penduduk Yaman

dan lainnya, sementara Al Aswad dipercaya oleh penduduk

Shan'a dan lainnya. Kemudian Al Aswad dibunuh sebelum

wafatnya Nabi SAW, namun masih ada yang tersisa dari antara

mereka yang mempercayainya, lalu para bawahan Nabi SAW

memerangi mereka di masa khilafah Abu Bakar. Sedangkan

untuk Musailamah, Abu Bakar mempersiapkan satu pasukan

yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk membunuhnya.

3. Golongan yang tetap di dalam Islam, tapi mereka mengingkari

zakat, dan mereka menakwilkan batrwa itu khusus pada masa

Nabi SAW. Mereka itu adalah orang-orang yang mana pada

mulanya Umar menentang Abu Bakar dalam memerangi

mereka sebagaimana yang disebutkan pada hadits bab ini.

Abu Muhammad bin Hazm dalam kitab Al Milal wa An-Nifual

berkata, "Setelah wafatrnya Nabi SAW, bangsa Arab terbagi menjadi

empat golongan: (a) golongan yang tetap dalam keadaan semula

seperti ketika beliau masih hidup, dan itu adalah mayoritas mereka,

(b) golongan yang tetap dalam Islam hanya saja mereka tidak mau

menunaikan zakat, jumlah mereka cukup banyak, tapi lebih sedikit

bila dibandingkan dengan golongan pertama, (c) golongan yang

menyatakan kufur dan murtad, seperti kawan-kawannya Thulaihah

dan Sajah, jumlah mereka lebih sedikit dibanding golongan yang

kedua, hanya saja di setiap kabilan ada orang yang menggembosi

untuk murtad, dan (d) golongan yang netral sehingga tidak mau

mematuhi seorang pun dari ketiga golongan lainnya. Mereka

menrmggu pihak yang menang. Abu Bakar kemudian mengirimkan

pasukan kepada mereka, yang mana Fairuz dan orang-orang yang
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bersamanya berhasil menguasai negeri Al Aswad dan membrmuhny4

sernentara Musailamatr dibunuh di Yamamah, dan Thulaihatr kembali

kepada Islam, demikian juga Sajah. Sebagian besar orang yang murtad

dari Islam pun kembali kepada Islam, dan sebelum sampai satu tahun

semuanya telah kembali kepada Islam.

Jt-Silj. U.iLi ganwa Abu Hurairah berkata).Dalam riwayat

Muslim disebutkan,'o;:-i g.f * (Dari Abu Hurairah). Demikian juga

redaksi yang diriwayatkan oleh mayoritas periwayat dari Az-Ztthi
dengan sanad ini, bahwa ini berasal dari riwayat Abu Hurairah, dari

Umur dan Abu Bakar. Yunus bin Yazid mengatakan dari Az-Zuhri,

dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Abu Hurairah mengabarkan

kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ./dt Jr6f tf bVl qnu

diperintahkan untuk memerangi manusia). Setelah itu dia

mengemukakan redaksi haditsnya, bahwa itu berasal dari Musnad Abu

Hurairah tanpa menyebutkan Abu Bakar maupun tImar, yang

diriwayatkan oleh Muslim.

Ini dapat diartikan bahwa Abu Hurairah mpndengar asal hadits

ini dari Nabi SAW dan menyaksikan perdebatan antara Abu Bakar

dan Umar, Ialu dia menceritakannya seperti itu. Ini dikuatkan, bahwa

diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW tanpa perantaran,

yaitu seperti yang disebutkan dalam beberapa jalur periwayatannya:

Muslim meriwayatkannya dari jaiur Al Ala' bin Abdunahman bin

Ya'qub, dari ayahnya, dan dari jalur Abu Shalih Dzakwan, keduanya

dari Abu Hurairah; Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari jalur Abi

Al Anbas Sa'id bin Katsir bin lJbaid, dari ayahnya; Ahmad

meriwayatkannya dari jalur Hammam bin Munabbih; Malik

rneriwayatkannya di luar kitab Al Muwaththa' dari Abu Az-Zinad,

dari Al A'raj; Ibnu Mandah menukilnya dalam kitab Al Iman dari

riwayat Abdunahman bin Amrah, semuanya dari Abu Hurairah.

Hadits ini pun diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Ibnu Umar

sebagaimana yang telah dikemukakan di awal pernbahasan tentang
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iman. Juga, oleh Jabir dan Thariq Al Asyja'i sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Muslim. Sementara Abu Daud dan At-Tirmidzi

meriwayatkannya dari hadits Anas yang asalnya terdapat dalam

riwayat Imam Bukhari sebagaimana yang telah dikemukakan di awal

pembahasan tentang shalat. Ath-Thabarani meriwayatkannya dari

jalur lainnya, dari Anas, dan diriwayatkanjuga oleh Ibnu Khuzaimatt

dari jalur lainnya, tapi dia menyebutk*, jj.4|f ?;1'* (Dari Anas

dari Abu Bakar). AlBazzar meriwayatkannya dari hadits An-Nu'man

bin Basyir. Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari hadits Satral bin

Sa'ad, Ibnu Abbas dan Jarir Al Bujali. Sementara dalam kitab Al

Ausath dinukil dari hadits Samurah. Saya akan mengemukakan

beberapa pelaj aran tambahan dalam riwayat-riwayat mereka'

l:Ft'u'p v .si (Dan orang-orang Arab menjadi lmfir).

Dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimatr

disebutkan , ?:riti*-Jlo t$'P:t # Xr' .* lt l?ttd:; A (Ketika

Rasulullah SAWwafat, bangsa Arab secara umum meniadi murtad).

Trir gut ,iS ,-Sj.$ s- lwanai Abu Bakar, bagaimana englau

memerangi orang-orang itu).Dalam hadits Anas disebutkan, bl'J-,t-f

qiJt ,Y.tii (Apakah engknu hendak memerangi bangsa Arab).

h' it a-it t t;W o-L;rlt'1,;;6i'oi oVl lttcu diperintahkan

untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, "Laa ilaaha

illailaah.") Demikian redaksi yang dikemukakan oleh mayoritas

periwayat. Dalam riwayat Thariq yang diriwayatkan oleh Muslim

disebutkan , J6'j iiS '.e? y); ,y #" 6. '-F t h' 'b',) u (Barangsiapa

yang mengesakan Allah dan latfur terhadap apa-apa yang disembah

selain-Nya, maka haramlah darah dan hartanya). Ath-Thabarani pun

meriwayatkannya dari haditsnya seperti riwayat_ mayoritas. Dalam

hadits Ibnu Umar disebutkan , i:bt t:;l;,i"oii lrr' it it 1 ot rfiQ2i- ub

i'i;jt rtilt ,a:tlolr t#s ,ht THtngga mereka bersaksi bahwa tidak ada

i
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tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adatah utusan Allah,
mendirikan shalat dan menunaikan zakat). Hadits serupa juga
diriwayatkan dalam hadits Al Anbas. Sementara dalam hadits Anas
yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, oij li,r ff if I oi tei,t$3;- u{>

, , tto , to6)-b rjti.z lblt ttgtJ ,*i,.lr j.k;-blr,l';rr'o!t* r:tJ;i (Hingga

mereka bersaksi tolr.o tidak ada tuhan selain Altah dan bahwa
Muhammad adalah utusan-Nya, berkiblat kepada kiblat kami,
memakan sembelihan kami dan melalcsanakan shalat kami).

Al Khaththabi berkata, "Golongan Rafidhah menyatakan,
bahwa hadits bab ini kontradiktif karena bagian awalnya
menyebutkan bahwa mereka kafir, sementara di bagian akhirnya
menyebutkan bahwa mereka tetap dalam Islam hanya saja mereka
menolak menunaikan zakat. Jika mereka kaum muslimin, bagaimana
bisa menghalalkan memerangi mereka dan menawan anak-anak
mereka. Jika mereka kafir, bagaimana bisa Umar berargumen dengan
membedakan antara shalat dan zakat, karena jawabannya

mengisyaratkan bahwa mereka tetap mengakui wajibnya shalat."

Dia berkata, "Jawaban tentang ini, bahwa orang-orang yang
dinisbatkan kepada kemurtadan ada dua, yaitu: (a) yang kembali
menyembah berhala, dan (b) yang menolak zakat dan menakwilkan
firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103, 'U'-l 

$.r;i'U it
|4 "fu |!ilb bl #,kt WrVX'e# (Ambiuah zakat dari

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa
kamu itu [menjadiJ ketentraman jiwa bagi mereka). Mereka
menyatakan, bahwa menyerahkan zakat adalah khusus pada masa
Nabi SAW, karena selain beliau tidak dapat menyucikan mereka dan

tidak mendoakan mereka, lalu bagaimana bisa doanya menjadi
ketentraman bagi jiwa mereka.

Adapun yang dimaksud oleh perkataan Umar, u"u3r S-t;A



(engkau memerangi orang-orang itu) adalah golongan kedu4 karena

dia tidak ragu tentang bolehnya memerangi golongan yang pertama,

sebagaimana halnya dia tidak ragu tentang bolehnya memerangi yang

lain dari kalangan para penyembah berhala, ptrt penyembah api,

kaum Yahudi, dan kaum Nashrani."

Selanjutnya dia berkata, "Tampaknya, periwayatnya tidak
mengetahui kecuali bagran yang disebutkannya, sedangkan yang lain

menyebutkan tentang shalat dan zakat. Karena Abdunahman bin
Ya'qub meriwayatkannya dengan lafazh umum yang mencakup

semua syariat, dia menyebutkan, \'+ 6) grthT-: (Dan mereka

beriman kepadalru serta apa yang alu bawa). Konotasinya, bahwa

orang yang mengingkari sesuatu dari apa yang dibawa dan diserukan

oleh Nabi SAW sehingga menolak dan menyatakan perang, maka dia

wajib diperangi dan dibunuh bila terus melakukan itu. Tampaknya,

syubhat di sini karena dampak dari peringkasannya, sebab seakan-

akan periwayatnya hanya bermaksud mengemukakan hadits ini pada

bagian perdebatan Abu Bakar dan Umar. Selain itu, dia tetap

berpatokan dengan apa y^ng diketahui oleh orang-orang yang

mendengar asal haditsnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban ini perlu ditinjau lebih
jauh, karena jika dalam perkataan Umar pada hadits ini terdapat, ,?
iui:y \#i:al'lar t *)(Hingga mendirikan shalat dan menunaikan

zalcat). Tentunya, tidak ada kerancuan dalam memerangi mereka,

karena alasan memerangi adalah meninggalkan dua kalimat syahadat,

shalat dan zakat.

Iyadh berkata, "Hadits Ibnu Umar adalah nash tentang

diperanginya orang yang tidak mendirikan shalat dan tidak

menunaikan zakat, sebagaimana halnya orang yang tidak mengakui

dua kalimat syahadat. Argumen Umar terhadap Abu Bakar dan

jawaban Abu Bakar menunjukkan bahwa keduanya belum pemah

mendengar tentang shalat dan zakat dalam hadits tersebut. Sebab bila
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Umar pernah mendengarnya, tentu dia tidak akan memprbtes Abu

Bakar, dan seandainya Abu bakar pernah mendengarnya, tentu dia

menyangkal Umar dengan itu dan tidak berdalil berdasarkan

keumuman sabdabeliau SAW, *l\(kecuati dengan halotya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata ganti pada kalim at *-it").
(dengan halcnya) adalah kata ganti yang kembali kepada Islam,

sehingga itu mencakupnya. Karena itulah para sahabat sependapat

untuk memerangi orang yang mengingkari kewajiban zakat.

,L?!J gl:dt u.O:j|"*.rt\' (Sungguh aht akan memerangi

orang yang membedakan antara shalat dan zakat). Kata 0!j Uotetr

disebutkan dengan tasydid dan boleh tanpa tasydid. Maksudnya,

membedakan antara orang yang mengakui kewajiban shalat tapi

mengingkari zakat, baik karena mengingkari kewajiban zakat atau

menolak mengeluarkan zakat walaupun mengakui kewajibannya.

Disebutkannya kata '(kufirr" di awal kisah agar mencakup kedua

golongan tadi, yaitu mencakup orang yang mengingkari hakikatnya

dan lainnya. Abu Bakar memerangi mereka dan tidak menerima

alasan mereka lantaran tidak tahu. Sebab mereka mengabarkan

peperangan, maka dia pun menyiapkan pasukan untuk mengajak

mereka kembali; namun karena mereka tetap enggan, maka Abu
Bakar pun memerangi mereka.

Al Maziri. berkata, "Zhahir redaksinya, bahwa Umar
menyetujui memerangi orang yang mengingkari shalat, lalu Abu
Bakar menerapkan hal itu . pada kasus zakat karena keduanya

disebutkan secara bersamaan dalam Al Qur'an dan Sunnah."

,*i, |* i'J.'j' tH (Karena zakat adalah hak harta). tni

menjelaskan larangan membedakannya yang telah disebutkan

sebelumnya, bahwa hak jiwa adalah shalat sedangkan hak harta adalah

zakat. Maka oraxg yang mendirikan shalat berarti telah melindpngi
jiwanya, dan orang yang menunaikan zakat berarti telah melindungi

FATITUL BAnRr '- 53



hartanya. Jika tidak shalat maka diperangi lantaran meninggalkan

shalat, dan orang yang tidak menunaikan zakat maka zakatnya diambil

dari hartanya secara paksa. Dan jika mengobarkan peperangan, maka

dia diperangi karena memukul genderang perang. Ini menjelaskan

bahwa seandainya dia mendengar dalam hadits ini, r3\i1a'xblt t-#"j
it-Sy (Dan menclirikan shalat serta menunaikan zakat), tentu tidak

memerlukan kesimpulan tersebut.

t-jU,.i r-i6'9J;tttl (Deni Allah, seanclainya mereka enggan9.J

meilunaikan [zakat] anak kumbing betina kepadaku) Penjelasan

lafazhnya telah dipaparkan pada "bab mengambil tali pengikat (tali

kekang)" dan l'bab sedekah" pada pembahasan tentang zakat. Dalam

riwayat Qutaibah dari Al-Laits yang diriwayatkan oleh Muslim

disebutkan dengan lafazh, ttig. Imam Bukhari meriwayatkannya pada

pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Sunnah

dari Qutaibah dengan redaksi, U3 g.rl,;\j 6eandainya mereka

menghalangiku menunaikan demikian). Ada perbedaan pendapat

mengenai redaksi ini. Ada yang mengatakan bahwa itu prediski (dari

periwayat). Demikian redaksi yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari,

yang mana pada pembahasan tentang berpegang teguh, setelah

mengemukakan haditsnya dia mengatakan, fJ. 
jl Q.'Jri {tOnu Bukair

berkata kepadaku). Maksudnya, gurunya dalam ,hadits ini, dan

Abdullah, yakni Ibnu Ash-Shalah, dari Al-Laits, l-i(i,, dan itu yang

trebih shahih. Dalam riwayat yang dikemukakan oleh Abu Ubaidah

disebutkan, bj51 tt-Ji ri.# i lSeandainya mereka menghalangiku

menyerahkan anak kambing yang kecil). Hadits ini menguatkan

riwayat dengan kata liUi.

Iyadh berkata, "Orang yang berpendapat bahwa boleh

mengambil anak kambing pada zakat kambing bila semuanya anak

kambing. Ada juga yang mengatakan, bahwa kata anak kambing
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adalah ungkapan yang menunjukkan kata sedikit, bukannya anak

kambing itu sendiri." '<

Saya (lbnu Hajar) katakan, l!(iirberarti anak kambing betina.

An-Nawawi berkata, "Maksudnya, anak kambing yang masih

kecil lalu induknya mati sebelum mencapai satu tahun, rnaka anak-

anak kambing itu dizakati berdasarkan hitungan haul induknya

walaupun induknya sudah tidak ada lagi. Demikian menurut pendapat

yang shahift. Gambarannya, bila mayoritas kambing dewasa mati, dan

lahir kambing-kambing kecil, lalu sampai satu tahun pada hitungan

kambing-kambing dewasa, maka hitungannya berdasarkan kambing-

kambing dewasa yang masih tersisa ditambah dengan yang masih

kecil-keci1."

Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, "Anak kambing dan

kambing muda boleh digunakan untuk menzakati unta yang sedikit

yang harus dizakati dengan kambing. Dalam zakat kambing juga

boleh bila yang dizakatinya adalah kambing muda."

Pendapat ini dikuatkan, bahwa dalam hadits Abu Burdah

mengenai kurban disebutkan,'ib:i; Sg tt*'o$ lXor"no aku memiliki

kantbing muda yang masih kecil). Penjelasan tentang ini telah

dipaparkan pada pembahasan tentang zakat. Ada juga yang

mengatakan, bahwa riwayatnya terpelihara.

An-Nawawi berkata, "lni diartikan bahwa dia mengatakannya

kali, sekali mengatakan dengan kata t-itii, dan sekali dengan kata

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini jauh dari kemungkinan, karena

sumber dan kisahnya sama.

Ada juga yang mengatakan, bahwa JurJt adalah untuk zakat

tahunan. Kalimat, pfir r;i ,SW *;+f lOiambilkan darinya zakattahun

ini). Demikian yang dituturkan oleh Al Maziri dari Al Kisa'i.

dua

'!ti,
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Amr yang dimaksud adalah Ibnu Utbah bin Abi Sufyan,

pamamya, yakni Muawiyah, adalah petugas zakat.

Iyadh menukil dari Ibnu Wahab, bahwa al iqal adalah zakat

unta. Seperti itu jugu riwayat dari An-Nadhr bin Syumail'

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Adh-Dharit, "Al iqal adalah apa yang

diambil dalam zakat ternak dan buah-buahan, karena itu pengikat

pemiliknya."

Al Mubarrad berkata, "Al iqal adalah apa yang diambil oleh

petugas zakat berupa benda (atau ternak) yang dizakati, tapi jika

zakatnya diganti dengan yang lain (yakni tidak berupa benda atau

temak yang dizakati) maka disebut, akhadza naqdan." Menurut

pengertian ini maka tidak ada kerumitan.

Mayoritas mereka mengartikan al iqal seperti hakikatnya, dan

bahwa yang dimaksud adalah tali pengikat untuk mengekang unta.

Demikian yang dinukil oleh Al Waqidi dari Malik bin Abi Dzi'b,

keduanya berkata, "Al iqal adalah tali pengikat unta."

Abu Ubaid berkata, "Al iqal adalah sebutan untuk sesuatu yang

mengikat unta. Nabi SAW pernah mengutus Muhammad bin

Maslamah untuk memungut zakat,lalu dia mengambil tali pengikat

bersama setiap zakat."

An-Nawawi berkata, "Banyak ulama peneliti yang

berpendapat demikian. "

Ibnu At-Taimi dalam kitab AtTafurir berkata, "Pendapat yang

mengatakan bahwa al iqal adalah zakat setahun tidaklah tepat. Ini

menyerupai penakwilan al baidhah (telur) dan al habl (tali) dalam

hadits yang menjelaskan pencuri yang mencuri telur besi dan tali

perahu dilaknat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasan tentang masalah ini

telah dipaparkan pada bab "Hukuman Mencuri". Selanjutnya dia

berkata, "Dalam hal ini semakin kecil nilai benda yang dicontohkan
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maka semakin mendalam ungkapannya. Yang benar, bahwa yang

dimaksud dengan al iqal adalah benda yang digunkaan untuk

mengikat unta. Dalil yang menunjukkan mendalamnya ungkapan itu

terdapat dalam riwayat lainnya yang menggunakan kata, L!(i, (anak

karnbing) dan dalam riwayat lainnya yang menggunakan kata ril,s-t

(anak kambing). Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan a/

iqal adalah kadar nilainya."

Ats-Tsauri berkata, "Inilah yang benar."

Iyadh berkata, "sebagian mereka menjadikannya sebagai dalil
yang membolehkan mengambil zakat barang perdagangan. Yang

benar, bahwa al iqal tidak diambil dalam zakat karena zakat yang

wajib dikeluarkan berupa ternak sesuai dengan syaratnya. Atau Abu

Bakar mengatakan demikian hanya sebagai ungkapan hiperbola yang

perkiaraannya adalah, mereka biasa menunaikannya kepada Nabi

SAW."

An-Nawawi berkata, "Kadar nllai al iqal adalah sah untuk

zakat barang berharga (alat tukar), barang tambang, barang temuan,

tanaman yang tidak disirami sendiri dan zakat fitratr. Misalnya, jika
yang diwajibkan adalatr usia tertentu lalu petugas zakat mengambil

yang usianya lebih muda. Demikian juga bila kambing yang

ditetapkan usianya tidak ada lalu diganti dengan nilainya. Aku banyak

melihat orang yang mengkaji fikih menduga, bahwa tidak

terbayangkan demikian, tapi yang terbayang bahwa itu hanya sebagai

ungkapan hiperbola. Ini tidak benar."

Al Khaththabi berkata, "Sebagian mereka mengartikannya

sebagai zakat anak kambing jika termasuk barang dagangan. Dan

diartikan sebagai tali itu sendiri bagi yang membolehkan untuk

mengambil nilainya. Asy-Syaf i mempunyai pendapat tersendiri,

yaitu si pemilik berhak menentukan antara barang dan uang (nilai).

Yang lebih tepat dari semua itu adalah pendapat yang mengatakan,

bahwa diharuskan mengambil tali pengikat (tali penuntun hewan)
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bersamaan dengan penganrbilan zakaturrya, seperti hadits yang

diriwayatkan dari Aisyatr, ii. *rL$ gt ,)i'q-'ol Att.'''it i:tb b a'g

J:Ii 3'.3*i {U. i:;; (Di antara kebiasaan petugas zakat adalah

mengambil tali [pengikat hewan] lalu digunakon untuk menggandeng

antara dua unta agar untanya tidak kabur). Demikian juga yang

diriwayatkan dari Az-Zuhri."

Tentang perkataan Abu Bakar tadi, yang lain mengatakan, 3J

t) # h' ,p i'rr J'i.-t ,)tW\T-4tk lry Gf (seandainya mereka

menghalangiku menyerahkan tali pengikat [tali kekangJ padahal

mereka biasa menunaikannya kepada Rasulullah SAIIJ, bahwa ini
tidak perlu diartikan sebagai ungkapan hiperbola. krtinya, bila mereka

enggan menyerahkan sesuatu yang biasa mereka serahkan kepada

Rasulullah SAW, walaupun itu sedikit, berarti mereka telah menolak

sesuatu yang wajib. Karena tidak ada perbedaan dalam menolak dan

mengingkari kewajiban, baik sedikit maupun banyak.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang mengartikannya

sebagai ungkapan hiperbola, bahwa dalam kasus ini harus dari jenis

yang tercakup oleh hukum tersebut. Karena itulah mereka

rnengartikannya sebagai ungkapan hiperbola.

';,.l,, fi C? 4ql1. * oii:i;-ltr t1'"i'or ALbi y t^ o ltl
(Demi Allah, ini tidak lain kecuali aku memandang bahwa Allah telah

melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi. Maka alat pun tahu

bahwa dia benar). Maksudnya, tampak olehnya kebenaran

argumennya, dan bukan berarti dia meleledaninya dalam hal itu.

Pelaiaran vang dapat diambil:

Hadits ini mengandung sejumlah pelajaran selain yang telatr

dikemukakan pada pembahasan tentang keimanan, di antaranya:

1. Berijtihad dalam perkara-perkara yang baru terjadi (belum
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3.

4.

5.

6.

pernah terjadi sebelumnya) dan mengambilkannya kepada

dasar-dasar yang ada.

Berdiskusi mengenai masalah itu dan merujuk kepada yang

kuat.

Beretika saat berdiskusi dengan tidak secara terang-terangan

mencap salah dan bersikap lembut.

Mengemukakan argumen hingga jelas bagi yang berdiskusi,
jika tetap menentang setelah argumennya tampak lebih kuat,

maka saat itu boleh menyalahkan sesuai dengan kondisinya.

Seseorang boleh bersumpatr mengenai sesuatu untuk

menegaskannya

Larangan membunuh orang yang telah mengucapakat, laa

ilaaha illallaah walaupun tidak lebih dari itu. Tapi, apakatr

sekadar itu si pengucap menjadi seorang muslim? Pendapat

yang benar adalah tidak, tapi memang tidak boleh

membunuhnya hingga jelas perihalny4 jika dia mengakui

kerasukan Nabi SAW dan melaksanakan hukum-hukum Islam

maka diakui keislamannya. Inilah yang diisyaratkan oleh

redaksi, P[,]; ;o1,iJl(Kecaali dengon haklslam).

Al Baghawi berkata, 'Tika seorang kafir sebagai penyernbah

berhala atau tsanawi, berarti dia tidak mengakui keesaan Allah.
Bila dia mengucapkan, laa ilaaha illallaah, dia dihukumi

dengan keislamanny4 kemudian dicaritatru, apakah dia

menerima semua hukum Islam dan berlepas diri dari sernua

agama yang menyelisihi agama Islam. Sedangkan orang yang

mengakui keesaan Allah tapi mengingkari kenabian Nabi

SAW, maka keisalamannnya tidak diakui sampai dia

mengucapkan, 'Muhammad Rasulullah'. Jika dia meyakini

bahwa kerasulan Muhammad adalatr khusus untuk bangsa

Arab, maka dia harus mengatakan bahwa kerasulan beliau
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untuk seluruh makhluk. Jika dia kufur dengan mengingkari

suatu kewajiban atau menghalalkan suatu yang haram, maka

dia harus kembali dari apa yang diyakininya itu."

Makna dari kata lar (aipatsa) adalah jika dia tidak memenuhi

maka berlaku hukum murtad padanya. Demikian pendapat

yang dinyatakan oleh Al Qaffal dan dia berdalil dengan hadits

bab ini, lalu dia *:ryTut* bf*u tidak ada satu hadits pun

yang menyatakan, 0"9 iur 'rla-il l,;i-,-? afi, gsi ol c',Vi

1' l;:"1 ,J'tt lt J'y7:t3,-J,h) Q4ku dipeyintahkan untuk

memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, "Tidak ada

tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan

Allah, atau bahwa alcu adalah utusan Allah.") Sungguh ini

suatu kekeliruan yang besar, karena hadits ini terdapat dalam

kttab Shabih Bukhari dan Shafuifu Muslim pada pembahasan

tentang iman, dari riwayat Ibnu Umar dengan redaksi, ,+

i' 
jr: ri;,J'tilh' ft oitr bf r/4{ (Sampai meretra bersaksi

bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad

adalah utusan Allah).

Kemungkinan juga yang dimaksud dengan mengucapkai, laa

ilaaha illallaah, di sini adalah mengucapkan dua kalimat

syahadat, karena itu merupakan simbolnya. Ini dikuatkan oleh

redaksi yang jelas menyatakan hal itu pada beberapa jalur

periwayatan lainnya.

7. Hadits ini merupakan dalil yang menyatakan, bahwa zakat

' tidak gugur dari orang murtad. Pandangan ini ditanggapi,

bahwa orang murtad adalah kafir, sedangkan orang kafir tidak

dimintai zakat, tapi diminta untuk beriman. Dalam tindakan

Abu Bakar Ash-Shiddiq tersebut bukan sebagai dalil untuk itu,

karena yang dikemukakannya adalah memerangi orang yang

menolak zakal.
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Orang-orang yang tetap berpegang dengan hukum Islam

namun menolak zakat karena syrbhat tersebut, maka tidak

dihukumi kafir sebelum mereka didakwahi. Para sahabat

berbeda pendapat mengenai mereka setelah dikuasai, apakah

itu mencakup harta serta anak-anak dan isteri mereka

sebagaimana halnya orang-orang kafir, ataukatr seperti

pemberontak? Abu Bakar berpendapat dengan yang pertama,

sementara Umar mendebatnya sebagaimana yang akan

dipaparkan pada pembahasan tentang hukum. Setelah itu Umar

berpendapat dengan yang kedua dan disepakati oleh yang lain
pada masa pemerintatrannya. Lalu ijma' tentang orang yang

mengingkari salah satu kewajiban karena syubhat tetap seperti

itu, yakni dituntut untuk kembali, tapi bila dia menyatakan

perang maka layak diperangi. Jika dia kembali maka selesai,

tapi jika tidak maka diperlakukan seperti halnya orang kafir.

Ada yang mengatakan, bahwa Ashbagh dari kalangan ulama
madzhab Maliki tetap berpegang dengan pendapat yang

pertama, sehingga dianggap golongan yang menentang.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Dari kisatr ini dapat disimpulkan,
bahwa bila hakim telatr melaksanakan ijtihadnya dalam suatu

perkara yang tidak ada nashnya, maka harus ditaati walaupun
keyakinan sebagian mujtahid lainnya menentangnya. Jika
mujtahid yang menentang itu menjadi hakim, maka dia harus

melaksanakan apa yang diyakininya berdasarkan ijtihadnya
dan mengesampingkan penentangan sebelumnya. Karena

Umar mematuhi Abu Bakar sesuai dengan pandangarurya

mengenai orang yang menolak menyeralrkan zakat walaupun
dia sendiri berkeyakinan lain. Kemudian pada masa

pemerintahannya dia melaksanakan sesuai dengan hasil
ijtihadnya dan disepakati oleh para satrabat dan lainnya pada

masanya. hilah yang menjelaskan argumentasi ijma' sulruti.

Dalam argumentasi itu disyaratkan tidak adanya unsur-unsur
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pengngkaran, dan ini adalah salah satunya."

8. Al Khaththabi berkata, "Hadits ini menyatakan, bahwa orang

yarr1 menunjukkan keisalaman maka hukum zhahir

diberlakukan padanya walaupun secara rahasia dia
menyembunyikan kekufuran. Yang diperdebatkan adalah bila
seseorang menampakkan kerusakan dalam keyakinannya lalu

dia menampakkan bahwa dia telah kembali kepada kebenaran,

apakah diterima atau tidak? Sedangkan orang yang tidak

diketahui perkaranya disepakati bahwa hukum zhahir berlaku

padanya."

4. Ahlu Dzimmah atau Lainnya yang Mencela Nabi SAW dengan

Sindiran tanpa Dinyatakan secara Jelas, seperti Mengucapkan,

'( Assaamu Alaika (Semoga Kematian Menimpamu)."

:!; #, ;'r:t'a; :JG,*c ; ;, ; *:) ,j.r4 ,y
iL[ .'a 'tl'1ilt:;t- *j,yX * it {;n',::i-;
*r h' ,k lt J';:,iw .:,*tr,*r t?ut p i' J';:,

$k yf .ir J';:) i tju '.!lLi*rr jti il'/ r; ;;lk ,&,
.#; tj'* 7q,'JLl'e:b * tit,y 'ju

6g26.Dari Hisyam bin Zaidbin Anas bin Malik, Au U"rtata:
Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang Yahudi melewati

Rasulullah SAW, lalu dia mengucapkan, 'Assaamu alaika (semoga

kematian menimpamu)', lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wa alaika
(semoga pula menimpamu)'. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

'Tahulrnh Lralian apa yang diucaplcannya tadi? Dia mengucapkan,

"Assaamu alaika".' Para sahabat berkat4 'Watrai Rasulullah, Apa
tidak sebaiknya kami membunuhnya?' Beliau bersabda, 'Jangan.
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Apabila ahli kitab mengucap salam kepada kalian, maka jawablah,
wa alailanm'."

*Ut *;At,y r;rol'uir ,Uu t;;llr €"rt;,G *
.) .+tii(' rr '{-&'}.,'*ii .:,fl?ifur :rjui *3# h'

'Jl 'L ii .)K ;\i G-y'5,',;-Wrbt1l.,4G 6.:Ju,

'|Yrii ,iti riii u 'd
6927. Dari Aisyatr RA, dia berkata" "Beberapa orang Yahudi

meminta izin bertemu Nabi SAW, lalu mereka mengucapkan,

'Assamu alaika (semoga kematian menimpamu)'. Maka alru berkata,
'Bahkan semoga kematian dan laknat menimpa kalian'. Belaiu
bersabda, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Maha Lembut, Dia
menyukai kelembutan dalam segala perlrara'. Aku berkata, 'Tidakkah
engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?' Beliau menjawab,
'Aht sudah mengucaplan, wa alailrum (semoga pula menimpa
kalian)'."

,).r'c:; 'ju 16; o, it |* tii;i-,vu ;f i.*uh o;, ,r"4.. 1]"ttt,|;t t iu' ,J- at Jyriu ,l,saLi:"ht *a, *
.:,!)b'):- ,|d.)LlL o'j:idti*f Jt f;- tiy;'gr

6928. Dari Sufran dan Malik bin Anas, keduanya berkata:
Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku
mendengar Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu, bila mereka mengucapkan
salam kepada seseorang di ontara kalian, sebenaraya mereka
mengucapkan,'Saamun alailw (semoga kematian menimpamu)',
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mal@ ucapkanlah, 'Alaika (semoga itu menimpamujuga)'."

Keteranean Hadits:

(Bab ahlu dzimmah atau lainnya). Maksudnya, orang yang

dalam perjanjian damai dan orang yang menampallkan keislaman.

(Mencel a Nabi SAW). Maksudnya, menghina beliau.

(Dengan sindirian tanpa menyatakan secara jelas). hi
merupakan kalimat penegas, karena menyatakan secara tidak jelas

adalah kebalikan dari pemyataan jelas. Penjelasannya telah

dipaparkan dalam tafsir firman Allah dalam surah Al Baqaratr ayat

235, st3r b'u yr&'f 61'# CA lj (Dan tidak ada dosa bagi

lramu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran).

(Seperti mengucapknn, "Assaamu alailatm [semoga kematian

menimpa kalianJ. ') Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

redaksi, assaamu alaika (Semoga Kematian Menimpama) dengan

bentuk tunggal pada kata ganti orang kedua tunggal. Demikian juga
yang disebutkan dalam hadits Aisyah dan hadits Ibnu Umar pada bab

ini. Selain itu, tidak ada yang berbeda dengan hadits Anas yang

menggunakan lafazh tunggal, alaika. Ketiga hadits ini telah

dikemukakan beserta penjelasannya pada pernbahasan tentang minta
izin.

Namun ini disanggah, bahwa lafazh ini tidak mengandung

sindiran mencela. Jawabannya, bahwa maksud Imam Bukhari dengan

sindiran ini adalatr yang bertentangan dengan pernyataan jelas, dan

maksudnya bukan sindiran dengan menggrmakan lafazh sesuai

hakikatnya yang mengisyaratkan maksud tertentu.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits bab ini sangat sesuai

dengan judulnya, karena melukai periuirum lebih berat daripada

mencela. Tampaknya, Imam Bukhari memilih madzhab orang-orang

Kufah dalam masalah ini."
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Pandangan ini perlu ditinjau lebih jauh, karena beliau tidak

menetapkan hukumnya, dan orang yang mengucapkan itu tidak

dibunuh lantaran mempertimbangkan kepentingan membujuk tidak

berarti tidak harus dibunuh, ketika tidak ada kemaslahatan untuk

membiarkannya. Ibnu Al Manayyar telah menukil kesamaan

pendapat, bahwa barangsiapa mencela Nabi SAW secara terang-

terangan, maka dia wajib dibunuh.

Abu Bakar Al Farisi, salah seorang pemuka ulama madzhab

Syaf i menukil dalam trtab Al ljma', "Orang yang mencela Nabi

SAW dengan tuduhan yang jelas, maka dia kafir menurut kesepakatan

para ulama. Jika dia bertaubat, maka kehanrsan membunuhnya tidak

gugur, karena sanksi had tuduhannya ifu adalah hukuman mati, dan

hukuman tuduhan itu tidak gugur dengan bertaubat."

Al Qaffal dalam hal ini berbeda pendapat dengannya, dia

berkata, "Dia menjadi kafir karena celaan itu, dan hukuman mati itu
gugur karena Islam (kembali masuk Islam atau bertaubat)."

Ash-shaidalani berkata, "Hukuman mati itu gugur, dan yang

berlaku adalah hukuman menuduh."

Namun pendapat ini dinilai lemah oleh Al Imam. Jika celaan

itu diungkapkan secara jelas, Al Khaththabi berkata, "Aku tidak

mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai wajibnya dibunuh

bila dia seorang muslim." Ibnu Baththal berpendapat, bahwa para

ulama berbeda pendapat menganai orang yang mencela Nabi SAW.

Tentang orang yang memiliki perjanjian damai atau ahlu

dzimmah, termasuk orang Yahudi, Ibnu Al Qasim mengatakan dari

Malik, "Si pelaku dibunuh kecuali jika dia masuk Islam. Apabila si

pelaku seorang muslim, maka dia dijatuhi hukuman mati tanpa

disuruh bertaubat."

Ibnu Al Manayyar menukil dari Al-Laits, Asy-Syaf i, Ahmad

dan Ishaq pendapat serupa dalam kasus orang Yahudi dan yang

serupanya.

FATIIT'L BAARI - 65



Diriwayatkan dari jalur Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i
dan Malik dalam riwayat Muslim, *Itu adalatr kemurtadan, pelakunya

harus disuruh bertaubat."

Diriwayatkan dari ulama Kufah, "Jika si pelaku ahlu dzimmah,

maka dia diberi hukuman ta'zir, dan jika pelakunya seorang muslim,

maka dia dianggap murtad."

Iyadh menceritakan perbedaan pendapat, apakah membiarkan

pelaku itu karena tidak menyatakan secara jelas atau karena

kemaslahatan untuk membujuk? Dinukil dari sebagian ulama

madzhab Malik, bahwa orang Yahudi itu tidak'dibunuh dalam kisah

ini karena mereka tidak menemukan bukti, dan mereka tidak

mengakui hal itu, sehingga beliau tidak memutuskan terhadap mereka

berdasarkan pengetahuannya sendiri. Ada juga yang mengatakan,

bahwa karena mereka tidak menampakkan itu dan hanya menyindir

dengan tutur kata, sehingga tidak dibunuh.

Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa itu tidak diartikan

sebagai celaan, tetapi mendoakan kematian yang pasti terjadi. Oleh

karena itu, sebagai jawabannya beliau menjawab, #t (Dan semoga

pula menimpa kalian). Maksudnya, kematian pasti menimpa kami dan

juga kalian, sehingga doa tersebut tidak ada gunanya. Itulah pendapat

yang diisyatakan oleh Al Qadhi Iyadh, dan isyarat ini pun telah

dikemukakan pada pembahasan tentang meminta izin. Juga orang

yang mengucapkan, ifu' d.rgun htxuf hamzah yangbermakna i;U*fr

(bosan), yang artinya mendoakan agar bosan terhadap agama, dan ini
bukan sebagai ungkapan jelas dalam mencela.

Menurut pendapat yang mengharuskan ahlu dzimmah atau

orang yang berada dalam perjanjian damai yang mencela Nabi SAW

tidak dihukum mati dan dibiarkan demi kemaslahatan membujuk hati,

muncul pertanyaan, apakah dengan begitu kadar perdamaiannya

menjadi berkurang? Ini perlu diteliti lebih jauh. Ath-Thahawi berdalil

dengan hadits ini untuk mereka yang berpendapat demikian, dan
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dikuatkan bahwa bila perkataan ini terlontar dari seorang muslim
maka dia menjadi murtad. Tapi bila itu dilontarkan oleh orang Yahudi,
maka kekufuran yang disandangnya lebih berat daripada itu, karena

itulah Nabi SAW tidak membunuh mereka.

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa darah mereka tidak
terlindungi kecuali karena perjanjian damai, dan dalam perjanjian

damai itu mereka tidak boleh mencela Nabi SAW. Oleh sebab itu,
barangsiapa di antara mereka yang mencela beliau, maka gugurlah

perjanjian damai itu, sehingga statusnya menjadi orang kafir tanpa

perjanjian damai, dan daraturya tidak diperhitungkan, kecuali bila dia
masuk Islam. hi semakin dikuatkan dengan pendapat yang

menyatakan bahwa bila setiap orang yang berkeyakinan seperti itu
tidak dihukum, tentu bila mereka mernbunuh seorang muslim maka
mereka tidak dibunuh, karena keyakinan mereka adalah halalnya
daratr kaum muslimin. Namun kenyataanya, jika di antara.mereka ada
yang membunuh seorang muslim, maka dia dijatuhi hukuman mati.

Apabila ada yang mengatakan, bahwa orang tersebut dijatuhi
hukuman mati sebagai qishash lantaran membunuh seorang muslim,
berdasarkan dalil bahwa dia harus dibunuh meskipun dia telah
memeluk Islam, tapi bila dia mencela kemudian memeluk Islam, maka
dia tidak dijatuhi hukuman mati, kami berpendapat bahwa perbedaan

antara keduanya adalah, membunuh seorang muslim berkaitan dengan

darah seseorang sehingga itu harus diperhitungkan. Sedangkan celaan,

keharusan membunuh pelakunya kembali kepada hak agama, dan itu
digugurkan oleh keislaman. Tampaknya, orang Yahudi itu tidak
dibunuh demi menjaga kemaslahatan membujuk hati mereka, atau

karena mereka tidak menyatakan itu secara jelas, atau karena kedua
alasan tersebut.



5. Bab

;q ,#.&t" h' *,- Utit'*:i;s::1r iP i6
'-*t ",?) ,J'*-i *J C ?llt'"X-'ri; :;iG L'; f:.;r rl#'Yi

.i.fio.;iV 
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6929. Abdullah berkata, "Seakan-akan aku melihat Nabi SAW

tengah menceritakan salah seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya

hingga berdarah, sambil mengusap darah dari wajahnya dia

mengucapkan, 'Wahai Tuhanku, ampunilatr kaumku, karena

sesungguhnya mereka tidak mengetahui'."

Keteranean Hadits:

(Bab). Demikian redaksi yang dicantumkan oleh mayoritas

periwayat kitab Ash-Shahih ini, bahkan Ibnu Baththal membuangnya

sehingga hadits Ibnu Mas'ud ini termasuk dalam bab sebelumnya.

Selain itu, dia juga menanggapi batrwa hadits ini berkenaan dengan

kaum kafir harbi, sementara Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar

terhadap siksaan yang mereka lakukan terhadapnya, dan beliau

melaksanakan perintah Tuhannya itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini mengindikasikan bahwa

mayoritas periwayat yang menjadikannya dalam judul tersendiri

adalah benar. Tapi telah disinggung di muka, bahwa yang seperti ini
kadang terjadi sebagai pemisah bab dengan sebelumnya, sehingga

secara umum memang dikaitkan dengannya. Tampaknya, dengan

mengemukakan hadits ini Imam Bukhari mengisyaratkan pembenaran

pendapat yang menyatakan bahwa orang Yahudi itu tidak dibunuh

demi menjaga kemaslahatan membujuk hati mereka. Sebab, orang

yang memukulnya hingga berdarah saja tidak dihukum, malah beliau

bersabar, bahkan mendoakan kebaikan (yukni mendoakan agar
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mendapat petunjuk), apalagi orang yang hanya menyakitinya. Dari

sini dapat disimpulkan, bahwa tidak membunuh karena sindiran

adalah lebih utama. Penjelasan tentang hadits Ibnu Mas'ud ini telah

dipaparkan dalam judul perang LIhud pada pembahasan tentang

peperangan.

lirr L,f Swii gtauilah berkara). Maksudnya, Ibnu Mas'ud.

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalw Waki': Dari Al A'masy,

dari Abu Wa'il, dari Abdullatr.

l€li 'U q 4$i- lUenceritakan salah seorang nabi). Hadits

ini telah disebutkan dalam judul bani Israil pada pembahasan tentang

cerita para nabi dengan sanad ini, dan di sana saya sebutkan -darijahx mursal kxena di dalam sanad-nya ada yang tidak disebutkan

namanya- tentang nama nabi yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu

Nuh AS. Kemudian saya temukan dari riwayat Al A'masy dengan

sanad-nya yang digabungkan dengan sanad hadits bab ini hadits yang

dinukil oleh Ibnu Asakir dalam biografi Nuh AS dalam kitab Tarikh

Dimasyq, dari riwayat Ya'qub bin Abdillah Al Asy'ari, dari Al
A'masy, dari Mujahid, dari I-Ibaid bin Umar, dia berkata, Ll i,rS Lf

o:y*t-t'e; €:p )it ::J:rtf 'g-'i * #_ ,F ';:-S U*l
(Sesungguhnya Nuh AS dipulatli oleh kaumnya hingga pingsan,

kemudian sadar lalu berkata, "[Wahai TuhankuJ, tunjukilah kaumlat,

knrena sesungguhnya merekn tidak mengetahui.') Demikian juga
yang diriwayatkan dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullatr, lalu
dia menyebutkan redaksi hadits seperti redaksi hadits bab ini.

Sebelumnya, telah dikemukakan juga perkataan Al Qurthubi
yang menyatakan, batrwa Nabi SAW adalatr orang yang menceritakan

dan yang diceritakan itu. Sanggatran terhadap perkataannya pun telah

dikemukalcan.

Pada judul perang Uhud telatr dikemukakan penjelasan telah

luka yang dialami oleh Nabi SAW di wajahnya saat perang Uhud, dan

Pada judul perang Uhud telatr dikemukakan penjelasan telah
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bahwa Nabi SAW bersabda, # ^ii tpii ?'i "#Li{S lnogoimana

mungkin kaum yang melukai wajah nabi merekn akan beruntung?).

Setelah itu beliau juga mengucapkan, 
'o't{1i) 

Hp ,gl. liy'6isi g"
Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak
mengetahui).

Imam Ahmad meriwayatkan dari riwayat Ashim, dari Abu

Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW mengatakan seperti itu
juga dalam perang Hunain ketika mereka mengelilingi beliau saat

membagikan harta rampasan perang.

*t * i3dr b+ i 8ambit mengusap darah dari waiahnya).

Dalam riwayat Abdullatr bin Numair dari Al A'masy yang

diriwayatkan oleh Muslim dalam hadits ini disebutkan, * g (Dari

dahinya). Pada judul perang Llhud telatr dikemukakan bahwa Nabi

SAW terluka di bagian kepalanya dan grgr taringnya pecatr.

6. Membunuh Kaum Khawarij dan Pembangkang setelah

Menyampaikan Kebenaran kepada Mereka

Dan firman Allah Ta'ala, "Dan Allah sekali-kali tidak akan

menyesatl<an suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada

merelra hingga dijelaslcnn-Nya lcepada merel<a apa yang harus mereka
jauhi)'t (Qs. At-Taubatr [9]: I l5)

6 Hi 
'# e F'ii l,r *l 6:; J.d.ilr i,f 6) i j* it S';,

t 

'- o'-".
.(O-tl"-

t Seorang hamba tidak akan
kesesatannya kecuali jika hamba
dijelaskan.
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Ui 16 ,)\fgu iy,lo,f' + ,trt it; *',y.t ;tr.:
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Ibnu Umar menganggap mereka sebagai makhluk Allah yang

paling buruk, dan dia berkata, "Mereka menggunakan ayat-ayat yang

diturunkan berkenaan dengan orang-orang kaIir, lalu diarahkan

kepada orang-orang yang beriman."

tct. c. .),Ec.

9yr"f g:.,,- tsY:Ju i:; hr ',ftt ,*i$ ,-;Irb ;. ,"-? *
"nUy'*-f :at'u,;ittr'nrj q* *', *ht ,k lt
jb ,!aV;, -lt'oy'r?.{t q q'6I"L sls ,*b4tt"ol

.i .teltte ., trot-..1., oi. 1, l. \,'1ct.t e .

t't ,t', fY Afu :A-r4 *s * dlr ui'P lt JY, +
| -;;t ,)*; * u'r")trtr>utri ;r1L puati Lr*i )t\l
;'; t'6 ; r--s i-isr'u dl\, iVG';ic:-\'t ld-
t;'# d.r?i * e'0,;,:i'lihe 'i';*i*.G,*:)t
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6930. Dari Suwaid bin Ghaflah, Ali RA berkata, "Apabila aku

menceritakan suatu hadits dari Rasulullah SAW, maka demi Allah,
sungguh aku terjembab dari langit adalah lebih aku sukai daripada aku

berdusta atas nama beliau. Tapi bila aku menceritakan hanya antara

aku dan kalian, maka sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya

(taktik). Sesungguhnya aku telatr rnendengar Rasulullah SAW

bersabda, 'Di akhir zaman nanti, akan keluar suatu laum yang

umurnya masih muda, berakal rendah, bertutur kata dengan sebaik-

baik ucapan manusia. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan

mereka, mereka keluar dari agama seperti halnya anak panah yang
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keluar dari sasarannya. Di mana saja lralian meniumpai merelm maka

bunuhlah mereka, karena membunuh merela berpahala pada Hari

Kiamat bagi siapa yang membunuhnya'."

Jtir\t'qr:A,# 6$iL6 2u-/:w3* ;) s
J 6r\l l 'ii \;-"3 *v\t e dt ''4i,i;r4l
i\i ,y dLH,i'ri pi *1\t * ultr'c;; ,t-i:iit

v ir;:ir o\::fr ;*ta'{'€;tG o\i# "i;',1, "b !,
; Pt "o's) *!t'a d/;iiVG'rl-'.+'b't:6
y'lJt,,l c:4yG: AM A# J\,ptlt'H,*1,

.i'; 7:"s't a:,*'b
5931. Dan Abu salamah dan Atha' bin Yasar, bahwa

keduanya pernah mendatangi Abu Sa'id Al Khudri, lalu keduanya

menanyakan tentang Harurilyatr kepadanya, "Apakah engkau pernatl

mendengar Nabi SAW?" Dia menjawab, "Aku tidak tatru apa itu

Harwiyyah. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, 'Al<an

keluar dari umat'ini --{riatidak menyebutkan, darinya- suatu lmum

yang menyebablcan kalian menganggap remeh shalat kalian

dibanding shalat mereka, mereka mernbaca Al Qur"an namun tidak

melewati tenggorokan mereka -atau 
kerongkongan-' mereka keluar

dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari sasaran. Lalu si

pemanah melihat anak panahnya, lalu pangkalnya, lalu batangnya,

maka clia pun mempertanyaftan ekor panahnya, adakah darah yang

wenernpel padanYa'."
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* ?nrJ*'dt le,ju" i-r'rlAt ?r,:# ;. lt * .*

.*:St o pt'6\;r)tli 'ui';:;i,*,
6932. Dari Abdullah bin Umar, dia menceritakan tentang

Haruriyah, lalu berkata, 'Nabi SAW bersabda, ,Mereka keluar dari
Islam seperti halnya anak panah yang keluar dari sasaran'. "

Keteransan Hadits:

(Bab membunuh kaum khawarij dan pembanglmng setelah
menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan firman Allah, ,,Dan

Allah sekali-kali tidak akan menyesatknn suatu kaum sesudah Allah
memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada
rnereka apa yang harus mereka jauhi. ") Kata khawaarij adalah bentuk
jamak da., khaarijah, yang artinya golongan atau kelompok. Mereka
adalah golongan ahli bid'ah. Mereka disebut Khawarij karena keluar
dari agama dan keluar dari kaum muslimin.

Pangkal bid'ah mereka seperti yang diceritakan oleh Ar-Rafi'i
dalam kitab Asy-syar! Al Kabir, batrwa mereka keluar menuntut Ali
RA yang mereka yakini bahwa Ali mengetahui para pembunuh
utsman RA dan mampu menangkap mereka tapi tidak mengqishash
rnereka karena rela dengan pembunuhan itu atau sengaja
memperlambat hukuman terhadap mereka.

kli berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh para
sejarawan, karena tidak ada perbedaan di karangan mereka, bahwa
golongan Khawarij tidak menuntut darah lJtsman, bahkan mereka
mengingkari dan berlepas diri dari hal itu. pangk alnya, sebagian
warga kak mengingkari perjalanan hidup salatr seorang kerabat
utsman, lalu mereka mengecam utsman karena hal tersebut. Mereka
biasa disebut qwra' (para pembaca Al eur'an) karena sangat
bersungguh-sungguh dalam membacanya, hanya saja mereka
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menakwilkan Al Qur'an tidak sebagaimana yang dimaksud, dan

bersandar pada pendapat mereka sendiri, serta menilai dirinya zuhud.

Ketika Utsman terbunuh, mereka turut berperang bersama Ali
dan meyakini kafirnya Utsman dan para pengikutnya. Bahkan, mereka

meyakini imamatr ftepemimpinan) Ali, dan meyakini kafimya orang

yang memerangi Ali saat perang Jamal yang dipimpin oleh Thalhatr

dan Az-Zttbair. Karena saat itu mereka berangkat ke Makkah setelah

berbaiat kepada Ali, kemudian berjumpa dengan Aisya?r yang saat itu

sedang melaksanakan haji tahun tersebut, lalu mereka sepakat

menuntut para pembunuh Utsman. Setelatr itu mereka berangkat ke

Bashrah untuk mengajak mereka melakukan hal tersebut (menuntut

para pembunuh Utsman). Ketika informasi ini sampai kepada Ali, Ali
pun menyongsong mereka, maka terjadilah peristiwa perang Jamal

yang terkenal itu. Ali kemudian memperoleh kemenffigffi, sementara

Thalhah gugur di medan perang, dan Az-Zubair meninggal setelah

kembali dari peperangan itu. Itulah golongan yang menrurtut darah

Utsman seperti yang disepakati oleh para sejarawan.

Kemudian Muawiyah yang berada di Syam melakukan hal

yang sama. Saat itu dia menjabat sebagai gubemur Syam, dan Ali
yang mengirimkannya ke sana agar penduduk Syarn berbaiat

kepadanya. Ketika dia mendapat informasi batrwa Utsnian dibunuh

secara zhalim dan harus segera dilaksanakan qishash terhadap para

pembunuhnya, dialah orang yang paling gigh ketika menuntut darah

Utsamn. Dia kemudian meminta persetujuan Ali untuk menghukum

mereka, lalu dia berbaiat kepadany4 dan Ali berkata, "Masukilah apa

yang dimasuki oleh orang-orang, dan hakimilah mereka dengan

keputusan yang benar."

Ketika permasalatran itu semakin berlarut-larut, Ali pun

berangkat bersama orang-orang Irak unfuk menangkap pua
pembunuh dari warga Syam, sementara Muawiyah bersama warga

Syarn pun berangkat menuju para perrbunuh itu. Kedua pasukan itu

kemudian berjumpa di Shiffin, lalu terjadilatr peperangan antara kedua
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belah pihak selama beberapa bulan. Orang-orang Syam hampir
terpecatr belah, lalu mereka mengangkat mushaf dengan tombak-
tombak dan berseru, "Kami menyeru kalian kepada Kitabullah."
Tindakan itu didorong oleh Amr bin Al Ash yang saat itu berada di
pihak Mu'awiyah. Karena itu, banyak orang dari pihak Ali yang

meninggaikan peperangan, terutama parah ahli qira'ah, dan mereka

berdalil dengan firman Allah dalam surah Aali 'Imraan ayatz3, i dr'e'#.!t yq Jyu3tu-yqi' 'u U r;1i ;.:it it (riaow*h kamu

memperhatiknn orang-orang yang telah diberi bagian dari Al Kitab

[Taurat], rnereka diseru kepada Kitab Allah supaya Kitab itu
menetapkan huhtm di antara mereka\.

Tak lama kemudian orang-orang Syam mengirim utusan, dan

berkata, "Utuslah seorang hakim dari kalian dan seorang hakim dari

kami, serta disaksikan oleh orang yang tidak turut serta dalam
peperangan. Barangsiapa yang dipandang benar, maka dia harus

dipafuhi." AIi dan orang-orang yang bersama pun memenuhi tawaran

itu, namun segolongan orang dari mereka menolak, yaitu golongan

yang kemudian menjadi golongan Khawarij. Ali dan Muawiyah
kemudian membuat suatu kesepakatan antara warga kak dan Syam,

"Inilah yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Ali dan Muawiyah."
Namun warga Syarn menolak kesepakatan itu dan berkata, "Tuliskan
namanya dan nama ayahnya." Ali pun memenuhinya, namun
golongan Khawarij tetap menolak juga. Kemudian berpisahlatr kedua
kelompok itu untuk menghadiri kedua hakim dan orang-orang yang

bersamanya, mereka menyaksikannya di pertengahan antara Syam dan

Irak.

Kedua pasukan itu kemudian kembali ke negeri masing-
masing hingga te{adinya tahkim (arbitrase) tersebut, Muawiyatr
kembali ke Syam dan Ali kembali ke Kufah. Lalu golongan Khawarij
yang berjumlah 8.000 orang memisahkan diri darinya. Ada yang

mengatakan, bahwa jumlahnya 10.000 orang, dan ada juga yang
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mengatakan 6.000 orang. Mereka kemudian menempati suatu lokasi

yang bernama Harura. Sejak itulah mereka disebut Haruriyyah.

Pemimpin,mereka adalah Abdullah bin Al Kawwa' Al Yasykuri dan

Syabats At-Taimi. Ali kemudian mengutus Ibnu Abbas kepada

mereka untuk berdiskusi dengan mereka, sehingga banyak dari

mereka yang kembali bersamanya. Setelah itu Ali mendatangi mereka,

lalu mereka pun memafuhinya dan masuk Kufah bersamanya bersama

kedua pemimpin tersebut.

Tak lama kemudian tersebarlah isu bahwa Ali menyesali

arbitrase, karena itulah mereka kembali bersamanya' Ketika hal ini

sampai kepada A1i, dia pun berpidato dan menyampaikan

pengingkarannya terhadap berita tersebut, sehingga segala penjuru

masjid bergemuruh menyerukan, "Tidak ada hukum kecuali milik

Allah." Maka Ali berkata, "Itu kalimat haq tapi maksudnya batil."

Setelah itu Ali berkata, "Tiga kewajiban kami atas kalian: Kami tidak

melarang kalian datang ke masjid, tidak menghalangi kalian dari harta

rampasan perang, dan kami tidak akan memulai peperangan dengan

kalian selama kalian tidak membuat kerusakan."

Mereka kemudian keluar sedikit demi sedikit hingga

berkumpul di Mada'in, lalu Ali mengirim utusan kepada mereka agar

kembali, namun mereka menolak, sampai-sampai mereka menyatakan

bahwa dirinya kafir bila rela dengan tahkim (arbitrase) dan bertaubat.

Setelah itu Ali mengirimkan lagr utusan, namun mereka malah hendak

membunuh utusan tersebut. Mereka lalu berkumpul dan menyepakati,

bahwa barangsiapa yang tidak menganut keyakinan mereka maka dia

kafir, dan darahnya halal ditumpahkan, harta dan keluarganya boleh

dirampas. Kemudian mereka merealisasikan apa yang mereka yakini

dengan menginterogasi orang-orang dan membunuh kaum muslimin

yang berseberangan dengan mereka.

Suatu ketika Abdullah bin Khabbab bin Al Arat yang

ditugaskan oleh Ali untuk memimpin salah satu bagian negeri tersebut

lewat bersama seorang budak perempuan yang tengah hamil, maka
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mereka pun mernbunuhnya dan mengeluarkan anak dari budak

perempuan itu tersebut. Ketika hal ini sampai kepada Ali, Ali pun

menyerang mereka bersama pasukan yang telah dipersiapkannya

untuk berangkat ke Syam. Tak lama kemudian terjadilah peperangan

melawan mereka di Nahrawan. Tidak ada yang selamat dari mereka

kecuali hanya beberapa orang saja yang tidak sampai 10 orang, dan

tidak ada yang gugur dari pihak Ali kecuali kurang dari 10 orang.

Inilah sejarah singkat kaum Khawanj.

Kemudian orang-orang yang cenderung dengan madzhab

mereka tidak menunjukkan jati dirinya dalam masa pemerintahan Ali,
hingga suatu ketika salah seorang dari mereka, Abdurrahman bin
Muljam, membunuh Ali setelah Ali memulai shalat Subuh. Kemudian

ketika terjadi perdamaian antara Al Hasan dan Muawiyah,

berangkatlah sekelompok dari mereka, lalu bergabung dengan

pasukan Syam di suatu tempat yang bemama An-Najilah, lantas

mereka memberontak terhadap pemerintahan Ziyad dan anaknya,

Ilbadullah, di hak selama masa pemerintahan Muawiyah dan

anaknya, Yazid. Ziyad dan anaknya bisa menawan sejumlah orang

dari mereka, lalu menghukum mereka antara dihukum mati dan

dipenjara lama. Ketika Yazid meninggal, te{adilah perpecahan, lalu
pucuk pimpinan dijabat oleh Abdullah bin Az-Zubak dan dipatuhi

oleh warga negeri-negeri kecuali warga Syarn. Marwan kemudian
memberontak dan mengaku sebagai khalifah serta menguasai seluruh

Syarn hingga Mesir. Saat itu muncullah Khawarij di kak bersama

Nafi' bin Al Azraqdan di Yamamah bersama Najdah bin Amir.

Keyakinan kelompok Khawarij di Najdah semakin bertambah,

hingga orang yang tidak keluar dan memerangi kaum muslimin
dianggap kaft walaupun berkeyakinan sqperti mereka. Petaka mereka

melebar dan keyakinan rusak mereka semakin meluas. Mereka
menggugurkan hukuman rajam bagi pezina yang telah menikah, dan

mereka menetapkan hukuman potong tangan pencuri dari bagian

ketiak. Mereka juga mewajibkan shalat bagi wanita haid,
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mengkafirkan 'orang yang meninggalkan amar makruf dan nahi

mungkar jika mampu, tapi jika tidak mampu dan tidak

melaksanakaillya, maka dianggap telah melakukan dosa besar. Selain

itu, menurut mereka, pelaku dosa besar dihukumi kafir. Mereka tidak

memungut apa pun dari harta ahlu dzimmah dan tidak menawarkan

pungutan apa pun terhadap mereka, namun mereka menetapkan

bahwa setiap non muslim yang mengaku Islam maka akan dibunuh

atau dijadikan budak. Di antara mereka ada yang langsung melakukan

tindakan itu tanpa didakwahi terlebih datrulu, dan ada juga yang

didahului dengan didakwahi lalu mengeksekusi.

Petaka mereka terus merajalela hingga Al Muhallab bin Abi

Shafrah mengeluarkan perintah untuk memerangi mereka. Peperangan

itu pun terjadi dalam waktu lama, hingga akhirnya mereka dapat

dikalahkan dan jumlah mereka semakin sedikit. Sisa dari kaum

Khawarij masih ada hingga sepanjang masa Daulah Umawiyah,

permulaan masa Daulah Abbasiyah, dan sekelompok dari mereka

memasuki Maroko.

Kisah mereka telah diabadikan oleh Abu Mik*rnaf Luth bin

Yahya dalam sebuah buku yang diringkas oleh Ath-Thabari dalam

y,ltab At-Tarikh. Selain itu, kisah mereka diabadikan juga oleh Al
Haitsam bin Adi dalam sebuatr buku. Dalam sebuah buku besar yang

ditulis oleh Muhammad bin Qudamah Al Jauhari, salah seorang guru

Imam Bukhari untuk selain kitab Ash-Shahih iaga telah mengabadikan

kisah mereka. Informasi tentang keberadaan kaum Khawarij ini pun

dihimpun oleh Abu Al Abbas Al Mubarrad dalam kitab Al Kamil,

namun tidak menyertakarr sanad'sanad-nya. Ini tentunya berbeda

dengan para penulis sebelumnya tadi.

Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi berkata, "Ada dua golongan

Khawarij, yaitu: (a) yang menyatakan bahwa Utsman, Ali, orang-

orang yang terlibat dalam perang Jamal dan perang Shififin, serta

setiap orang yang setuju dengan tatrkim (arbitrase) tesebut adalah

kafir, dan (b) golongan yang menyatakan setiap orang yang
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melakukan dosa besar adalatr kafir dan akan masuk neraka
selamanya."

Yang lain berkata, "Golongan pertama merupakan cabang dari
golongan kedua yang disebutkannya, karena yang mendorong mereka
mengkafirkan orang-orang tersebut adalah karena mereka (yang

dikafirkan itu) dianggap telah melakukan dosa besar menurut
anggapan mereka."

Ibnu Hazm berkata, "Najdatr bin Amir dari golongan Khawarij
beranggapan bahwa orang yang melakukan dosa kecil maka akan

diadzab tapi tidak kekal di neraka. Sedangkan orang yang terus

menerus melakukan dosa kecil, maka dia sama dengan orang yang

melakukan dosa besar sehingga kekal di neraka."

Dia juga menyebutkan, bahwa di antara mereka ada yang
sangat menyimpang dalam keyakinan mereka yang rusak, yaitu
mengingkari shalat lima waktu, dan hanya mengakui kewajiban shalat

Subuh dan Maghrib. Di antara mereka ada yang membolehkan
menikahi cucu perempuan, keponakan perempuan dan saudara
perempuan. Di antara mereka ada juga yang tidak mengakui surah
Yuusuf adalah bagian dari Al Qur'an, dan batrwa orang yang
mengucapkan, laa ilaaha illallaah adalah orang mukmin di hadapan
Allah walaupun hatinya menganut kekufuran.

Abu Manshur Al Baghdadi dalam kttab Al Maqalat berkata,
"Jumlah golongan Khawarij mencapai 20 golongan." Sedangkan Ibnu
Hazm mengatakan, bahwa golongan Khawarij yang paling buruk
adalah golongan yang sangat menyimpang itu, sedangkan yang paling
mendekati kebenaran adalah golongan Ibadhiyah. Ada golongan
lainnya dari kalangan mereka yang tinggal di Maroko.

Di antara yang saya kemukakan tentang perihal Khawarij dan
kisah mereka saya ambilkan dari riwayat yang dinukii oleh
Ab&xrazzaq dari Ma'max, dan diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari
dari jalur Yunus, keduanya dari Az-Zuhri, dia mengatakan, "Orang-
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orang Syam membukakan.rnushaf-mushaf dengan juru nrnding Amr

bin Al Ash, yaitu saat orang-orang hak hampir memperoleh

kemenangan atas mereka, maka orang-orang Syarn merasa takut hal

itu terjadi, maka mereka pun beralih taktik dengan menyatakan bahwa

perkaranya harus diselesaikan dengan tahkirn. Lalu masing-masing

harus kembali ke negeri hingga bertemunya dua juru runding di tahun

depan di Daumatul Jandal. Namun keduanya berpisah tanpa

menghasilka{L apa-apa. Saat mereka kembali, golongan Haruriyatt

menentang Ali, mereka mengatakan, 'Tidak ada hukum kecuali milik

Allah'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Razin, dia

berkata, "Saat terjadi kesepakatan untuk tahkim, dan Ali pun telah

kembali ke Kufah, golongan Khawarij memisahkan diri di Harura'.

Ali kemudian mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdiskusi dengan

mereka. Setelah mereka kembali, seorang lelaki menemui Ali lalu

berkata, .Sesungguhnya mereka membicarakan bahwa engkau

menganggap mereka karena engkau menyetujui tahkim'. Maka Ali

pun berpidato dan mengingkari hal itu, maka mereka pun saling

menyahut dari segala penjuru masjid, bahwa tidak ada hukum kecuali

milik Allah."

Diriwayatkan dari jalur lainnya, bahwa para tokoh mereka saat

itu adalah orang-orang yang pemah berkumpul di Nahrawan, yaitu

Abdullah bin wahb Ar-Rasi, zaidbn Hishn Ath-Tha'i dan Harqush

bin Zuhair As-Sa'di. Mereka kemudian sepakat mengangkat Abdullah

bin wahb sebagai pemimpin. sanad-sanad yang telah saya singgung

tadi akan saya sebutkan nanti pada pembahasan tentang fitnah'

A1 Ghazali dalam kitab Al Wasith menirukan yang lainnya

mengatakan, bahwa hukum Khawarij ada dua, yaitu: (a) dihukumi

sebagai murtad, dan (b) dihukumi sebagai pemberontak. Ar-Raf i
menguatkan pendapat yang pertama. Namun apa yang dikatakannya

tidak selalu berlaku bagi setiap orang Khawarij, karena mereka terbagi

dua, yaitu:
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l. Sebagaimana yang telah disebutkan

Orang yang keluar menuntut kekuasaan tapi bukan untuk

mengajak kepada keyakinannya. Mereka juga terbagi dua,

yaitu:

a. Golongan yang keluar karena marah terhadap

kesewenangan pila penguasa dan karena para penguasa

itu tidak mengamalkan Sunnatr Nabi. Mereka ini adalah

ahlul haq, termasuk di antaranya adalah Al Hasan bin

Ali, orang-orang Madinatr di Harrah, dan para ahli

qira'ah yangmenentang Al Hajjaj.

b. Golongan yang keluar hanya untuk meraih kekuasaan,

baik ada syubhat maupun tidak, mereka itu adalah para

pemberontak. Hukum tentang mereka akan dipaparkan

pada pembahasan tentang fitnah.

tl l' *Ja 1|# et;- *'i; ;s'& 2 Qbnu (Jmar menganggap

merelra adalah makhluk Allah yang paling buruk). Atsar ini
diriwayatkan secara maushul oleh Ath-Thabari dalam Musnad Ali
dalam kitab Tahdzib Al Atsar dari jalur Bukair bin Abdillatr bin Al
Asyajj, bahwa dia menanyakan ke,pada Nd', "Bagaimana pandangan

Ibnu Umar mengenai Haruriyyah?" Nafi' menjawab, "Dia
menganggap mereka sebagai makhluk Allah yang paling buruk.

Mereka berdalil dengan ayat-ayat mengenai orang-orang kafir dan

menerapkannya terhadap orang-orang yang beriman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sanad-nya shahih. Disebutkan juga

dalam hadits shahih marfu' yang diriwayatkan oleh Muslim dari

hadits Abdu Dzar mengenai sifat Khawarij, *;l;+Sri O)e!':t.* e
(Mereka adalah makhluk dan ciptaan yang paling buruk). Imam

Ahmad juga meriwayatkan hadits serupa dengan sanad yang jaltyid

dari Anas. AlBazzx pun meriwayatkannya dari jalur Asy-Sya'bi, dari

Masruq, dari Aisyah, dia berkat a, gsf$r'Pi * i' ,r,; lt J?;;t
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Khawarij, lalu beliau bersabda, "Merekn adalah umatku yang paling

buruk, mereka aftnn dibunuh oleh umatlan yang paling baik.'). Sanad-

nya hasan. Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur ini secala marfu"

7;)e}t j OtAt',. ',iil!-iaAq ,p,? p (Mereka adalah manusia

paling buruk, merekn aknn dibunuh oleh manusia yang paling baik).

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad

disebutkan dengan redaksi, $-lt ? f (Mereka adalah manusia paling

buruk). Sementara dalam riwayat Ubaidullatr bin Abu Rafi' yang

diriwayatkan oteh Muslim disebutkan , {tl' + ft U (Makhluk

Altah yang paling dibenci Allah). Selain itu, dalam hadits Abdullah

bin Khabbab, yakni ayahnya, yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani

disebutkan ,',ft1i i,i*fiiv;;,'6:si e 7 (seburuk-buruk pasukan

yang dinaungi langit dan dihampari oleh bumi). Dalam hadits Abu

Umamah juga disebutkan redaksi serupa. Disebutkan dalam riwayat

Ahmad dan Ibnu Abi Syaibatr dari,hadits Abu Barzah secara marfu'

mengenai penyebutan Khawarij, ,-:tJ t{it;- .z;:l1tli g$t\ lManusia

dan ciptaan yang paling buruk. Beliau mengucapkannya tiga knli).

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah yang berasal dari jalur Umair bin

Ishaq, dari Abu Hurairah disebutkan, OiAtt#'e (Mereka adalah

manusia yang palin buruk).

Demikian di antara hadits yang menguatkan pendapat yang

menyatakan bahwa kaum Khawarij adalah kafir.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama,hadits Ali.

Win Q4li berkata). kri diunekapkan dengan membuang jr-i

(Dia berkata). Hal ini sering ditemukan dalam penulisan hadits, dan

yang lebih utama adalah dengan menyebutkannya' Di akhir

pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an telah dikemukakan dari
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riwayat Ats-Tsauri yang berasal dari Al A'masy dengan sanad ini, dia

berkata, 
tn"i$ 

'iJ (Dia berkata, "Ali berkata.') An-Nasa'i

meriwayatkan dari jalur ini dengan redaksi, ,*',* (Dari Ali).

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada riwayat Suwaid yang

berasal dari Ali yangmarfl'kecuali ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia tidak disebutkan dalam keenam

kitab hadits rujukan, tidak juga dalam kitab Ahmad dan lainnya. Dia

mempunyai riwayat dalam kitab Al Mustadrak dari jalur Asy-Sya'bi,

darinya, dia berkata, {* gJ *rrt* l*? (Ali melamar puterinya Abu

Jahat). Diriwayatkan oleh Ahmad dari Yahya bin Abi Zaidah, dai
Zakaiya, dari Asy-Sya'bi. Sanad-nya jayyid tapi mursal, dia tidak

menyebutkan,'oP g (Dari Alt).

'5,;l:t; ril lApabfla aku menceritakan kepada kalian). Dalam

riwayat Yahya bin Isa disebutkan sebab perkataan ini. Hadits pertama

yang dikemukakan dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkat a: '-Jrtt*" og

,:i..;"'Jt itl G .4.fit ;1 u- ,rui t?ti it, O,* ,,;:*t fif.;iuri #u,
U'#:# 6,J6 (Ketika Ali sedang melewati sungai dan aliran air,

dia berkata, "Allah dan Rasul-Nya benar." Kami berknta, "Wahai

Amirul Muloninin, engkau selalu mengatakan itu." Dia berknta,

"Apabila alat menceritakan kepada knlian ....') Selain itu, dalam

pe,perangan Ali mengatakan itu, dan juga ketika terjadi suatu perkara

genting. Ini mengindikasikan bahwa Ali mempunyai sandaran dalam

hal itu. Dalam kondisi ini dia khawatir orang-orang menduga bahwa

kisah tentang orang yang bertetek (dadanya seperti perempuan) yang

berasal dari pihak mereka (Khawarij) tidak ada dasarnya, sehingga dia

menjelaskan bahwa dia mernpunyai nash yang jelas. Dia menjelaskan

kepada mereka, batrwa bila dia menceritakan dari Nabi SAW, maka

dia tidak menceritakan dengan kata kiasan atau pun sindiran, dan bila
dia tidak menceritakan itu, berarti dia sedang melakukan taktik untuk
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mengelabui orang iang memeranginya. Oleh sebab itu, dia berdalil

dengan sabda Nabi SAW,"e-A'ta',+i;St (Perang adalah tipu daya

[tauik|).

1-.-f bt'ntlt (Maka demi Altah, sungguh aht terjerembab).

Maksudnya, terjatuh.

cUl-Jr ;7; (Dari langit). Abu Muawiyah dan Ats-Tsauri

menarnbahkan dalam riwayat mereka, *\i |1(Ke bumi).Hadits ini

diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Mu'awiyah dan Ats-Tsauri. kri
tidak dikemukakan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang

tanda-tanda kenabian, dan Muslim pun tidak menyebutkan lafazh

keduanya (Abu Mu'awiyah dan Ats-Tsauri). Dalam riwayat Yahya

bin Isa disebutkan, oLk G g.ltt grqt+\i ;W ,# 11,-Jr'y-"ii
,F;'Utu terjerembab dari langit lalu burung menyambarlat atau aku

jatuh dihempaskan angin ke tempat terpencil).

"r. c.. ..,.c.- r ,"fe;J *{. q (Antara alcu dan kalian). Dalam riwayat Yahya

bin Isa disebutkan, * ap (Dari diritaD. Sementara dalam riwayat Al

A'masy yang berasal dari Zaid bin Watrab, dari Ali disebutkan, g?6
'P3 * il'.3; ht Jt i'*'€rs;f C.#r; i,Sui .*!t sabi+W
|:li; f G,t';;l re'213,;6s ,9.ri:et (Ali berdiri di antara kami di

hadapan orang-orang di tepian sungai, lalu berkata, "Apa yang

kalian dengar aku menceritakan kepada kalian dari Rasulullah SAW,

makn ceritaknnlah itu, dan apa yang kalian dengar dariku yang alat

ceritaknn selain itu,') Dari riwayat ini dapat disimpulkan waktu dan

sebab Ali mengatakan itu.
:.", .bv q.rtr o9 (Karena sesungguhnya peperangan adalah tipu

daya ftaktifrl). Dalam riwayat Yatrya bin Isa disebutkan dengan

redaksi, "-u-lla q;Jt t!$ lXarena sesungguhnya peperangan adalah

84 - TATIIUL BAARI



tipu daya [taktikJ). Sementara pada pembahasan tentang jihad telah

dikemukakan redaksi, i-AY q,-jJt (Peperangan adalah tipu daya

[taktikJ) adalatr hadits marfu'. Sebelumnya juga tela]r dipaparkan

tentang kepastian ejaan dan makna kata?b"b.

gJ:jt ii e?:itt# (Di akhir zaman nanti, akan keluar

suatu kaum). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini,

sedangkan dalam hadits Abu Barzah yang diriwayatkan oleh An-

Nasa'i disebutkan dengan redaksi, i"* pg,it ii e tH (Di akhir

zaman nanti, akan muncul suatu kaum). Redaksi ini tampak

bertentangan dengan hadits Abu Sa'id yang disebutkan setelatrnya,

karena kenyataannya, mereka keluar pada masa pemerintahan Ali.
Demikian redaksi hadits mayoritas tentang prihal mereka. Ibnu At-Tin

menanggapi, bahwa yang dimaksud dengan zaman di sini adalah

zatrran para sahabat. Mengenai tanggapan ini perlu diteliti lebih jauh,

karena akhir zaman para sahabat adalah di permulaan tahun ke-100,

namun ternyata mereka sudah muncul 60 tahun sebelumnya. Ini bisa

dipadukan, bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman adalah adalah

kepemimpinan nabi, karena hadits Safinah yang diriwayatkan dalam

beberapa kitab As-Sunan dan Shahih lbni Hibban serta lainnya secara

m arfu' menyebutku.r, 13'#'j'^LlW rt rb". ze>L,41 (Kep emimp in an

setelahku adalah tiga puluh tahun, kemudian menjadi kerajaan).

Kisah Khawarij dan pembantaian mereka di Nahrawan terjadi

di akhir masa pemerintahan Ali, 28 tahun setelah wafatnya Nabi

SAW.

Lr.t-yi (Muda) adalah bentuk jamak dari kata ",1:.*i, yang

artinya berusia muda. Demikian redaksi yang tercantum dalam

riwayat mayoritas. Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi

dicantumkan dengan redaksi, Lf.t-i. Sementara dalam kitab Al

Mathali'disebutkan, "Maknanya adalah pemuda. Kata tersebut adalah

bentuk jamak dan hadits as-sinni (berusia muda) atau bentuk jamak

,,L
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daihadats (muda).

Ibnu At-Tin berkata, "Kata hidaats adalah bentuk jamak dari

hadits, seperti halnya kata kiraam yang merupakan bentuk jamak dari

knriim, dan kata kibaar yang merupakan bentuk jamak dali kabiir.

Kata al hadiits adalah segala sesuatu yang baru. Kata ini digUnakan

juga untuk sebutan yang masih kecil berdasarkan anggapan ini."

Pada pembahasan tentang tafsir dikemukakan tentang kata

hidaats seperti kata ini, tapi itu merupakan bentuk jamak yang tidak

mengikuti qiyasnya. Maksudnya, orang-orang yang mengobrol di

malam hari. Demikian pendapat yang dikatakan dalam kitab An-

Nihayah. Pada pembatrasan tentang tarda-tanda kenabian disebutkan

dengan redaksi, $i ((Jsia muda) yang mengikuti pola kata sufahaa',

yakni bentuk jarnak dari kata hadiits. Sedangkan kata al asnaan

adalah bentuk jarnak dari kata sinn, darr maksudnya adalatr umur atau

usia. Jadi, yang dimaksud adalah mereka yang masih berusia muda.

9>Uti i$ guoknl rendah). Kata al ahlaam adalah bentuk

jamak dari kata hilmun, yang artinya akal. Maknanya, akal mereka

dangkal. An-Nawawi berkata, "Dari sini dapat disimpulkan, bahwa

kehati-hatian dan tajamnya pandangan terjadi saat usia matang serta

memiliki banyak pengalaman dan dapat berpikir logis."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak melihat korelasinya,

karena hal ini memang dapat diketatrui oleh kebiasaan, sehingga itu

bukan berasal dari kekhususan mereka yang menyandang sifat

tersebut.

*-i, )e ilb oiit-(Mereka bertutur kata dengan sebaik-

baik ucapan manusia). Pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian dan di akhir pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an telah

dikemukakan batrwa itu terbalik, dan bahwa yang dimaksud dengan

S-lt f J, aaaan Al Qur'an.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang dimaksud
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adalah zhatrirnya. Artinya, perkataan baik secara zhahir sedangkan

batinnya berbeda, seperti halnya redaksi, ,-ll il & | (Tidak ada

hulcum kecuali milik Allah) tatkala Ali memberikan jawaban

terhadapnya. Dalam riwayat Thariq bin Ziyad yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabari disebutkan,'# t 97 (Kami berangkat bersama Ali),

lalu disebutkan redaksi haditsny4 dan di dalamnya disebutkan, {;,
'#*'yG l',F r;+{ o,ti({;iV gtcan muncut suatu kaum yang

bertutur lcata dengan kalimat haq namun tidak melewati

kerongkongan mereka). Sementara dalam hadits Anas dari Abu Sa'id

yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ath-Thabarani disebutkan,

};$t ot#r'S 1,/rt t::$.U- (Mereka bertutur kata baik namun buruk

dalam bertingkah laku). Redaksi serupa juga disebutkan dalam hadits

Abdullah bin Umar, dan juga yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam

hadits Muslim yang berasal dari Ali disebutkan, .t:ri, ':lW-l A, {jW-

* A tAU (Mereka mengatakan yang haq, namun tidak melewati

ini. Dia kemudian memberi isyarat ke tenggoroknnnya).

';^i-:t i'iltJi ')tL-t;-l (Iman mereka tidak melampaui

kerongkongan merekn). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan

dengan redaksi, '):r,,+n-} (Tidak melewati). Kata al hanaajir artinya

kerongkongan atau tenggorokan. Kata ini digunakan sebagai sebutan

untuk bagian tempat keluar masuknya nafas, yaitu pangkal paru-paru

yang berada setelah mulut. Dalam riwayat Muslim yang berasal dari

ZaidbinWahb, dari Ali disebutkan ,'f,r:F l|{r'J':lG 1 (Shatat

merelrn tidak melewati kerongkongan mereka). kli mengesankan

seakan-akan Ali menyandangkan kata iman untuk shalat. Sementara

dalam hadits Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, iiit;; ')1.ji-Y

na*f. - (Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan mereka).

Maksudnya, mereka beriman hanya dengan ucapan, bukan dengan

hati. Dalam riwayat LJbaidullatr bin Abi Rafi' dari Ali yang
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diriwayatkan oleh Muslim disebutkan , ti'::ti I "et'At'otl'A
*it d)')gtj .'& (Mereka mengatakan yang haq dengan lisan

mereka, namun tidak melewati ini mereka. Dia kemudian memberi

isyarat ke tenggorokannya). Maksud "melewati" di sini berbeda

dengan maksud "melewati" dalam hadits Abu Sa'id nanti.

#iJt 
'H oi:;- (Mereka keluar dari agama). Dalam riwayat

Ishaq dari Suwaid bin Ghaflah yang diriwayatkan olehAn-Nasa'i dan

Ath-Thabarani disebutkan dengan redaksi, p>t-l,:t 'n Oli (Mereka

keluar dari Islam), demikian juga redaksi dalam hadits Ibnu Umar
pada bab ini. Sementara dalam riwayat Zaid bin Watrab yang

disinggung tadi dan hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabari dan An-Nasa'i dari riwayat Thariq bin Ziyad, dari Ali
disebutkan dengan redaksi, '6;it'H o'34|X (Mereka keluar dari

kebenaran). Ini menunjukkan bahwa tanggapan terhadap kalangan

yang menafsirkan kata liJr di sini dengan ketaatan sebagaimana yang

telah diisyaratkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

*:)r'a'Pt'6F-g (Seperti anak,panah yang keluar dari

dari sasaran). Kata , +}t berarti benda yang digunakan untuk

melempar atau menembak sasaran, dan kadang kata ini digunakan

sebagai sebutan unhrk binatang yang kabur (lari dengan cepat) ketika
dipanah atau dibidik. Penjelasan tentang hal ini akan dibahas pada bab

berikutnya.

*qt ?i * ,t,?l f .# G'ry |i,fi6.itL# v461oi mana

saja knlian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka, knrena
membunuh merelra berpahala pada Hari Kiamat bagi siapa yang
m embunuhny a). D alam riwayat Zaid bin Wahab disebutkan,'$-';

F f t'rt53 # )u. *b A'e 6 ig&;;tr';4r (seandainya

pasukon yang menyerang mereka mengetahui ganjaran yang telah
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ditetaplran kepada mereka melalui lisan Nabi mereka, mereka pasti
akan meninggalkan perbuatan tersebut).

Dalam riwayat Ubaidah bin Amr, dari Ali, Imam Muslim
menyebutk an, tlLi gu_ ,b "i{&";,liir .h 'rb, w)61;3a ryyg oi ,t!
urtt +;dr qi: et:16 $i4, ui ,'dla.'Ci ,i:gb JG *, # \r &
("seandainya l<alian tidak akan bersilmp sombong, tentu arat akan
menceritakan kepada kalian apa yang dijanjikan Allah melalui lisan
Muhammad sAW bagi orang-orang yang membunuh mererra."
Ubaidah berkata, "Aku lalu bertanya kepada Ali, ,Engkau

mendengarnya?' Dia menjawab, 'Ya, demi Tuhan Ka'bah'. Tiga
kali.t) Imam Muslim juga meriwayatkan dari Zaid bin wahab
mengenai kisah dibunuhnya kaum Khawarij, o:-tb :d6',i[S tLI W"oi
"t-ai ,; 11 -f1 r ,riir iii qfit ;i s-:Jui r*? it ,.ut trrl$ iu,

,, '$ tt. i1t a$t !t: et,j6 {*t * X,,.J- l, 
' 

J'n'u ri;. -t>ta

# iai,;"t (Bahwa ketika Ali membunuh mereka, di'a berkata, "Ailah

benar, dan Rasul-Nya telah menyampaikan." (JbaiQah kemudian
berdiri menghampirinya lalu berkata, "wahai Amirur Muroninin,
demi Allah yang tidak ada tuhan selain-Nya, apakah engkau
mendengar ini dari Rasulullah SAW?" Ali menjawab, ,,ya. Demi
Allah yang tidak ada tuhan selain-Nya." Hingga dia memintanya
bersumpah tiga kali).

An-Nawawi berkata, "I-Ibaidah memintanya bersumpah untuk
menegaskan perkaranya bagi orang-orang yang mendengarny4 dan
untuk menampakkan mukjizat Nabi SAW, bahwa Ali beserta para
pengikutnya berada di atas kebenaran."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selain itu, juga agar hati orang yang
memintanya bersumpah tentram, unfuk menepis keraguan yang
diisyaratkan oleh Ali, bahwa perang adalah tipu daya, sehingga
dikhawatirkan kalau Ali tidak pernah mendengar itu secara nash.
Itulah yang diisyaratkan oleh perkataan Aisyah kepada Abdullatr bin
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Syaddad dalam riwayat yang telah disinggung tadi, yang mana Aisyah

berkata kepadanya, .l'-,'.,,t't?nr O1-* i,i'*'W i,Jr'd, s,:*.."tt it, 'i
.p( +qi .t?3i?nt O,* l,J,t lJl '^.r.;t"ti, G;:,its UtSa h' ej d6
i.-Jltld-l-: * ,tj.t<i.rtl)l ( "Apa yang dikatakan Ali saat itu?" Dia

menja'wab, "Alot mendengarnya berkata, "Allah dan Rasul-Nya

benar." Aisyah berkata, "Semoga Allah merahmati Ali, sesungguhnya

jilw dia melihat sesuatu yang menakjubl<an maka dia mengatakan,

'Allah dan Rasul-Nya benar'." Setelah itu orang-orang Irak
menganggap Ali berdusta dan menambah-nambaht). Oleh sebab itu,

Ubaidah bin Amr ingin mengecek kebenaran kisah ini secara khusus,

dan memastikan bahwa ada nukilan nash yang mdrfu'mengenai hal

ini.

Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits :erypa dari Ali,
dengan tambahan redaksi di bagian akhirnya, F *S *"e eg
(Memerangi merekn adalah hak setiap muslim).

Sebab Ali menceritakan hadits ini secara langsung dalam

riwayat Ubaidullatr bin Abi Rafi' yang diriwayatkan oleh Muslim dari

Bisyr bin Sa'id darinya, dia berkata, '#'*'$j'*? tS 
^1";;St'01

il' ,Er )t l?:r\,iyu.Wrr-li'& r;+{ ,'*tiri Avi N.r1.l-c r 'rjf
'tl-ei-l't eb)At uir.:1'F e'&J?\' ;lt-13;-ibi *i *
{tyt,* dbJj',H -* -)bb- 

& tb (Sesungguhnya ketika

kelompok Haruriyah keluar, saat itu dia bersama Ali, mereka berkata,

"Tidak ada hukum kecuali milik Allah Ta'ala." Maka Ali berkata,
"Itu kalimat haq tapi yang dimalcsud adalah batil. Sesungguhnya

Rasulullah SAW telah menyebutkan sifut orang-orang yang sungguh

aku ketahui stfot itu melekat pada orang-orang itu. Mereka

mengatalran yang haq dengan lisan mereka, namun tidak melewati ini
merelra 

-seraya 
menunjuk ke teggorokannya-. [Mereka ituJ adalah

manusia yang paling dibenci Allah.')
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Kedua, hadits Abu Sa'id.

t't)r, *b?n, *'roXr'c,i;1 ,i:\ij,jlt iFiT(j (Latu keduanya

bertanya kepadanya tentang Haruriyyah, "Apakah engkau pernah

mendengar Nabi SAW') Demikian redaksi yang dicantumkan oleh

semua periwayat dengan membuang redaksi yang didengar itu. hri

dijelaskan dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin Al Mutsanna,

gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, lalu dia menyebutkan

redaksinya. Dalam riwayat Muhammad bin Amr yang berasal dari

Abu Salamah disebutkan, #ht ,b lt'J;'i|i*|b,#Ca.'oii
"t:-;jF $'JJ- Fi (Alru bertanya kepada Abu Sa'id, "Pernahkah

engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutknn tentang

Haruriyyah? ") Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ath-
Thabari.

Ath-Thabari juga meriwayatk3g dari ialur Al Aswad bin Al
Ala' dari Abu Salamah, dia berkata, gil )er 6.i 9 (Kami mendatangi

Abu Sa'id, lalu knmi bertanya),lalu dia menyebutkan redaksi serupa.

Kemudian diriwayatkan dari jalur Abu Ishaq maula bani Hasyim , '^3

*1:';St * )r."'S.|Jt; (Bahwa dia menanyakan tentang Haruriyyah

kepada Abu Sa'id).

'^\sflr 6 or"rt f ,jri (Dia menjawab, "A,lan tidak tahu apa itu

Haruriyyah.') Ini bertentangan dengan perkataannya di awal hadits

bab berikuttya, & SO'# t\?'o( latti lOan alat bersalcsi bahwa Ali

membunuh mereka, dan [ketika ituJ alru turut bersamanya). Karena

konotasi redaksi pertama menunjukkan bahwa dia tidak mengetatrui

apakah ada hadits yang menyebut tentang Haruriyyah atau tidak,

sedangkan konotasi redaksi yang kedua menunjukkan bahwa

haditsnya mengenai Haruriyyah. hi bisa dipadukan, bahwa

kemungkinan maksud penafian di sini adalah, dia tidak hafal nashnya

dengan lafazh Haruriryah, tapi dia mendengar tentang kisah mereka
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yang menunjukkan tanda-tanda yang melekat pada kaum Haruriyyah,

sehingga dapat dipastikan bahwa mereka adalah Haruriyyah.

-&|p"i, Slil*" et{ (Akan muncul dari umat ini

-dia tidak menyebutkan, darinya-). Tidak ada perbedaan pada Abu

Sa'id dalam hadits ini redaksi dari jalur-jalur yang shahih, karena

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id

dengan redaksi, )4t e o:;fi6:j fi'*'t * i,' up nlr';:( (Bahwa

Nabi SAW menyebutkan suatu knum yang berada di dalam umatnya).

Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur lainnya, yf yl.'+'6;
oiI--tjr g4 (Suatu kelompok dari kalangan kaum muslimin keluar).

Juga, dari riwayat Adh-Dhahhak Al Misyraqi, dari Abu Sa'id dengan

redaksi serupa.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur

lainnya, dari Abu Sa'id disebutkan dengan redaksi, v4l'6a (Dari

umatlat) adalah lemah. Tapi Imam Muslim meriwayatkan dari hadits

Abu Dzar dengan redaksi, ?,rs r#t',e e#.L'il| (Akan ada suatu

kaum dari umatku setelah ketiadaanlat). Dia juga meriwayatkan dari

jalur Zudbin Wahab, dari Ali dengan redaksi, fii b ?;, ti;- Qqfo"

muncul suatu kaum dari umatlat). Pemaduannya dengan hadits Abu

Sa'id, bahwa yang dimaksud dengan umat dalam hadits Abu Sa'id

adalah umat yang menerima dakwah, sedangkan dalam riwayat

lainnya adalatr umat dakwah.

An-Nawawi berkata, "Ini menunjukkan pematraman dan

ketelitian para satrabat terhadap beberapa redaksi hadits. kri juga

mengisyaratkan bahwa Abu Sa'id mengkafirkan kaum Khawarij, dan

bahwa mereka tidak termasuk bagian dari umat ini."

oi:*; (Katian menganggap remeh). Maksudnya, menganggap

rendah atau sedikit.
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'fi;^),* '* "6;tJ (shalat kalian dibanding shalat mereka).

Dalam riwayat Az-hthn dari Abu Salamah sebagaimana pada bab

berikutnya disebutkan,'&V t &Vi (Dan puasa karian dibanding

puasa mereka). Sementara dalam riwayat Ashim bin Syumaih dari
Abu Sa'id disebutkan ,'$tt-;bi't'€fj;t tt":*+ (Kalian menganggap

remeh amal-amal kalian dibanding dengan amal-amal mereka).

Ashim menceritakan para sahabat Najdah Al Haruri, ;r-|irtV"W-
f,l, * 96.t*:t oil*:si ,p, ui'n (Mereka berpuasa di siang hari,

shalat malam di malam hari, dan mengambil zakat sesuai Sunnah).
Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Redaksi seperti juga
diriwayatkannya dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah.
Sementara dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu salamah
yang diriwayatkannya disebutkan , '* hV)'& €ni ';;;- oi:lU-

ffVt'€.* (Mereka beribadah [hinggal salah seorang dari kalian

menganggap remeh shalat dan puasanya dibanding shalat dan puasa
mereka).

Redaksi serupa juga diriwayatkan dari Anas, dari Abu Sa,id.
Kemudian disebutkan tambahan dalam riwayat Al Aswad bin Ar Ala'
dari Abu Salamah, "$.(jlt'eJ'€Ujli1 lOan amal-amal kalian

dibanding amal-amal mereka). Dalam riwayat Salamah bin Kuhail
yang berasal dari ZaidbinWahab, dari Ali disebutkan, Jy'Vcirt;|*4
;rl:, V* {'r<t v \j ,*, €,i,1 (Bacaan At eur'an kalian tidak

ada apa-apanya dibanding dengan bacaan Al Qur'an merekn, dan
shalat kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan shalat mereka).
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ath-Thabari. Dia juga
meriwayatkannya dari jalur Sulaiman At-Taimi, dari Anas dengan

redaksi, oi'u-L-;:tt'6]'ot,Js & * to' .,t-., kr J.J,1: ,* ,).'ft
'&*ii'@: arht ryia'i rj;'ot A, (Dia menyebutlmn kepadatat dari

Rasulullah SAW, beliau bersabda, "sesungguhnya di antara kalian

L-
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ada suatu kaum yang bersikap konsisten dan beramal hingga

membuat takjub manusia dan mereka sendiri takiub terhadap diri
mereka sendiri. ') Diriwayatkan dari jalur Hafsh bin akhi Anas, dari

pamannya dengan redaksi, llJ' s1o';X;;- (Mereka mendalami

agama).

Sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabarani mengenai kisah perdebatannya dengan kaum Khawarij,

dia mengat uk*, '#.,{t 'n.r-fi |i& tigil'lz,i 1l i fi * *n'&*i't
l/:.j.lr )rtl be n*,*33 ,,t$i (Kemudian alat mendatangi merelca,

lalu aku masuk ke tempat suatu kaum yang alat belum pernah melihat

yang lebih bersungguh-sungguh daripada mereka. Tangan mereka

tampak seperti kapalan unta dan wajah mereka bertandakan bekas-

bekas sujud).Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 't''S

guilr u $Wt\ai rt5 ,)ut ,9st4t G ,jii(i.lt:Lt,fr,'o:* (Ketika

lrnum Khawarij dan kesungguhan mereka dalam beribadah

disebutkan dihadapan Ibnu Abbas, dia pun berkata, "Mereka tidak

lebih bersungguh-sungguh darip ada p ara rahib.' )
# il.\srrlt fi 1tot" sang pemanah melihat kepada anak

panahnya). Penjelasannya akan dipaparkan pada bab berikutnya,

{a J (Latu pangkalnya). Maksudnya, melihat pangkal anak

panah seoara keseluruhan dan secara detaii. Dalam riwayat Dhamrah

dari Yatrya bin Sa'id yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan,

*a: jt-j ,M 4i""'i ,t*',s7to )* d\'i* (n,o metihat anak

paruahnya namun tidak menemukan apa-apa, kemudian dia melihat

pangkalnya, lalu batangnya). Pada bab berikutnya akan dikemukakan

penjelasan yang lebih garnblang dari ini.

6tt 'ei (Maka dia pun mempertanyakan). Maksudnya, merasa

ragu apakatr ada sisa daratr padanya. fataU"$ll adalah belatran pada
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ujung anak panah (ekor anak panah), bagian untuk menempatkan tali
busur. Ibnu Al Anbari, "Kata ini bisa mudzakknr dan bisa muannats,
yakni Oylr aan'^$rfir.-

Ketiga, hadits Ibnu Umar.
'{ltrJ, i;ii ,& 

,u *t * ap (Dari Abduttah bin (Jmar, dan

dia menceritakan tentang Haruriyah). Imam Bukhari
mencantumkannya setelah hadits Abu Sa'id untuk menjelaskan bahwa
sikap abstain Abu Sa'id itu diartikan sebagaimana yang telah saya

paparkan, bahwa tidak ada nash hadits yang marfu' tentang
penyebutan mereka, terutama dengan sebutan ini, karena hadits itu
tidak menyebutkan tentang mereka.

7. Orang yang Tidak Memerangi Kaum Khawarij dengan Alasan
Pura-Pura Bersahabaf dan Agar Orang-Orang Tidak Lari

darinya

,l' +ie f.*t*it *UtW.:Jv * eri *';r|*:"t 
'iu, ..ir J;, U j1lr :Jai"r*1t i_*-At,st

iL> :Jrs .& qfi',ft ,*tLAr U';^Ljti rj+f l,rt;x
,yri .v { -e", * e'^i>\;|Ll';;- ir-,>i;iiS
L';tt ,:i C h ,*1),'u pt'6; L{ ,t-'tt ui'/;
x yw: G-,'h i ,iA *L';x l*: ,r'H n
,>'r;tt'@ r3 ,i; *L;rr bi d h i ,i.i

,,
C..C.

ccg; H
o. t , o -,

a-g J> o
J-

t-
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,6t,. -:,: o i.'.ettc,
...rLJr U Yj E ,-P JSzS'.t-

'rf- ;l';t g't'p -;i Jti'sf- i* 6ilt [-:r'6,.i' .?:ttj

-)tr'-i a;21r'J4 ,io
i, ,6,,. t. / t,c^1 o. o4'

oV Cl'U'u;'la;l :;a7 p Ju'of ipi:, ,*, *r h'

?nt ,*; Ut n ,i$ *it ,p ,h:)tiq ,:^; (fr|"6 rXr.

.gA.tLSr e'!'#,y #9 :*'dy :Ju .&: #
6933. Dari Abu Sa'id, dia berkata, "Ketika kami sedang

bersafira Rasulullah SAW yang sedang membagi, datanglah Dzul

Khuwaishirah At-Tamimi, lalu berkata, 'Bersikap adillah wahai

Rasulullah'. Beliau pun bersabda,'Celaka engkau, siapa lagi yang

akan berlalat adil bila alru sudah tidak adil?' Umar bin Khaththab

berkata, 'Biar aku penggal lehernya'. Beliau menjawab, 'Biarkan dia,

karena sesungguhnya dia mempunyai kawan-kawan yang mana salah

seorang dari kalian menganggap remeh shalatnya dibandingkan

dengan shalat mereka dan (menganggap remeh) puasanya

dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka keluar dari agama

layalcnya anak panah yang keluar dari sasaran. Ketika bagian ujung

anah panah dilihat ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya,

kemudian ketika pangkalnya dilihat ternyata tidak didapati sesuatu

pun padanlta, lalu batang anak panahnya dilihat ternyata tidak

didapati sesuatu pun padanya, lantas ketika bulu anak panahnya

dilihat ternyata tidak didapati sesuatu padanya. Anak panah itu telah

melewatkan kotoran dan darah. Ciri-ciri mereka, seorang laki-laki
yang salah satu tangannya 

-atau 
beliau bersabda: kedua buah

dadanya- seperti buah dada perempuan 
-atau 

beliau bersabda:

seperti potongan daging yang bergoyang-goyang-. Mereka keluar

lcetil<a p ers atuan orang-orang t elah t erp ecah' ."

Abu Sa'id berkata, "Aku bersaksi, aku mendengar(nya) dari

Nabi SAW, dan aku bersaksi bahwa Ali telah memerangi mereka saat

aku sedang bersamanya. Lalu seorang laki-laki yang telah disebutkan
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ciri-cirinya oleh oleh Nabi SAW dibawa kehadapannya."

Dia juga berkata, "Tak lama kemudian turunlah ayat,'Dan di
antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian)

zakat'."

,f, Ct'c-J;"g:;$;,W,li 'i6 )-p; ,U r
, r "

**. a*1(:- i'rri'^*,i6 rq:l g)t", ;it ,f Ji *i iaiit
d;;; |&t; 't:4 v oi;ir ;t"t;V- ?,j '+ e,\:- :-ot)t ,k

.*"St n p,63:; fit i o
6934. Dari Yusair bin Amr, dia berkata, "Aku pernah bertanya

kepada Sahal bin Hunaif, 'Apakah engkau pemah mendengar Nabi

SAW mengatakan sesuatu te,ntang Khawarij?' Dia menjawab, 'Aku
mendengar beliau bersabda 

-sambil 
menunjukkan tangannya ke arah

kak-, 'Akan muncul suatu kaum yang membaca AI Qur'an tidak
sampai melewati keTongkongan mereka, dan merekn keluar dari Islam

seperti anak panah yang kehnr dari sasaran'."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang tidak memerangi kaum Khawarij dengan

alasan pura-pwa bersahabat, dan agar orang-orang tidak lari
darinya). Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu
Sa'id mengenai orang yang mengatakan kepada Nabi SAW, "Bersikap

adillah." Lalu Umar berkata, "Izinkah aku memenggal lehernya."

Setelah itu beliau bersabd4 "Biarkan Saja." Dalam hadits ini tidak

ada keterangan yang menunjukkan sebab dibiarkannya, tapi

disebutkan dalam sebagian jalur periwayatawrya. Imam Ahmad dan

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Bilal bin Yaqthur, dari Abu

Bakrah, dia berkata, "}i'dfi ,'ri;;-6 f,*r',;ri * io' ,o,; H'Cf
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:J*it cit. db 91 (Harta ramposan perang dibawa kehadapan Nabi

SAW, lalu beliau duduk membagilmnnya. Tak lama kemudian seorang

laki-laki datang saot beliau dalam kondisi membagikannya),

selanjufirya dia menyebutkan redaksi haditsnya, dan di dalamnya juga

disebutkan , J oi;ti,'#- ttl iull r ,i6i ,'&b'qf 11 :'i.6b1'Jui

€.6Ji S3t grtat a para sahabat beliau berkata, "Tidakkah engkau

tnemenggal lehernya?" Beliau menjawab, "Aku tidak mau orang-

orang musyrik mendengar bahwa alru membunuh sahabat-

sahabatlat')

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir dengan redaksi

yang menyerupai hadits Abu Sa'id, dan di dalamnya disebutkan, 
'Juit

',gi ,-f; irr-3' 
'o:t;s-ii 

iirr ir; iltii .-g.j;lr r.ii $16 l'-) 6- €s ,'fr
'+t;;X,i76':1*;t oiTt ql;;;-'Al'bbr'i; 'rt ,rt;bi (Latu

{Jmar berkata, "Wahai Rasul, biarknn aku membunuh orang munafik

ini." Beliau bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari orang'

arang yang membicarakan bahwa alat membunuh para sahabatlat.

Sesungguhnya orang ini dan teman-temannya biasa membaca Al

Qur"an yang tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar

darinya.")

Kisah dalam hadits Jabir menyatakan bahwa harta yang

dibagikan oleh Nabi SAW berasal dari Ji'ranah, dan itu terjadi pada

bulan Dzulqa'dah tahun ke-8 H. Saat itu yang dibagikan oleh Nabi

SAW adalah perak yang dibawakan dengan pakaian Bilal. Beliau

rnemberikan harta rampasan itu kepada setiap orang yang datang

kepada beliau. Sedangkan kisah dalam hadits Abu Sa'id dari riwayat

Abu Nu',aim darinya menyatakan, bahwa itu terjadi setelah diutusnya

Ali ke Yaman, dan itu terjadi pada tahun ke-9 H. Barang yang beliau

bagikan berupa emas, dan itu beliau bagikan secara khusus kepada

empat orang saja. Jadi, itu adalah dua kisah yang berbeda di dua

waktu yang berbeda, dimana masing-masing dari kedua kisah ini
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menyebutkan tentang adanya pengingkaran.

Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, bahwa orang tersebut

adalah Dzul Khuwaishirah At-Tamimi, sedangkan dalam hadits Jabir
tidak disebutkan namanya. Hadits yang menyatakan bahwa orang
yang menyebutkan Dzul Khuwaishirah (dalam hadits Jabir) adalah

keliru karena menduga kisahnya sama.

Kemudian saya menemukan penguat untuk hadits Jabir dari

hadits Abdullatr bin Amr bin Al Ash, iuf( fi {Pi 4; h' 
'V 4, f

i+-' i:"ti 6-:Jrii t*'*'it * ?i ,y,) (Dari Nabi SAW, bahwa

saat perang Hunain, seorang lelalci mendatangi beliau saat beliau
sedang membagikan sesuatu, lalu lelaki itu berkata, "Wahai

Muhammad, bersikap adillah.') Hadits ini juga tidak menyebutkan
nama lelaki tersebut. Sementara Muhammad bin Ishaq menyebutkan
nama pria tersebut dalam riwayatnya dengan sanad yang hasan dat'r

Abdullah bin Umar. Imam Ahmad dan Ath-Thabari pun

meriwayatkan hadits serupa dengan redaksi, 
t#, 

{*J-iSt )! Gl
'f r-:Jw;6 #,t'ucilt d- er 14 *vh', d* !t'J?: (Dzut

Khuwaishirah mendatangi Rasulullah SAW saat beliau sedang
membagiknn harta rampasan perang Hunain, lalu dia berkata,
"Wahai Muhammad.') Selanjutrya dia menyebutkan redaksi serupa.

Jadi, kemungkinannya sikap itu diulanginya pada dua peristiwa, yaitu
saat pembagian harta rampasan perang Hunain dan saat pembagian
emas setelah diutusnya Ali.

Al Ismaili berkata, "Judul bab ini tentang tidak memerangr
kaum Khawarij sedangkan haditsnya tentang tidak membunuh salah

seorang Khawarij, dan semuanya menunjukkan bahwa jika mereka
menampakkan keyakinannya dan menabuh genderang perang kepada

kaum muslimin, maka mereka wajib diperangi. Nabi SAW tidak
membunuh lelaki tersebut karena lelaki itu tidak menampakkan
keyakinan yang disembunyikannya. Seandainya beliau membunuh

I

L
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orang yang secara zhahir dipandang shalih oleh orang-orang sebelum

menanamkan ajaran Islam di hati mereka, tentu itu akan membuat

mereka lari dari Islam. Setelah Nabi SAW wafat, memerangi

kelompok tersebut tidak boleh ditinggalkan bila mereka

menampakkan keyakinan mereka, meninggalkan jamaah dan

menentang para imam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi judul bab ini tidak ada yang

bertentangan dengan itu, hanya saja Imam Bukhari mengisyaratkan,

bahwa bita ada kondisi seperti kondisi tersebut, dimana suatu

kelompok menganut faham Khawarij misalnya, namun mereka tidak

mengobarkan api peperangan, maka imam boleh berpaling darinya

jika sikapnya itu dipandang memiliki maslatrat. Misalnya, khawatir

bila kelompok tersebut ditangkap, maka orang-orang yang selama ini

menyembunyikan faham yang dianutnya akan menampakkan diri dan

bergabung dengan mereka, sehingga itu menjadi sebab mereka keluar

dan memerangi kaum muslimin. Sementara seperti yang diketahui,

kaum Khawarij adalah kelompok yang dikenal sangat ganas dalam

peperangan, teguh dan berani mati. Bagi orang yang mencermati apa

yang dikemukakan oleh para sejarawan tentang mereka, tentu bisa

rnenangkap hal ini.

trbnu Baththal menyebutkan dari Al Muhallab, dia berkata,

"Sikap berpura-pura bersatrabat dilakukan di awal Islam jika itu
sangat diperlukan untuk mencegatr dampak negative yang bakal

rnuncul. Sedangkan setelah Allah meninggikan Islam, maka tidak

perlu lagr bersikap seperti itu, kecuali jika memang benar-benar

dibutuhkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, judul yang dicantumkan oleh Imam

tsukhari tentang memerangi, sedangkan haditsnya menjelaskan

tentang membunuh. Sikap meninggalkan peperangan diambil dari

ditinggalkannya upaya untuk mernbunuh, demikian juga sebaliknya.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:
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Penama,'#"Fi*ht *U,W. (Ketika Nabi SAW

sedang membagt).Kata p-,tidiambil dari akar tutu L:-ijl. Demikian

riwayat yang dicantumkan di sini, tanpa menyebutkan objek yang

dibagi. Sedangkan dalam riwayat Al Auza'i disebutkan, {F-Cri'n*a
','J. i (Pada suatu hari beliau membagikan suatu pembagian). Dalam

riwayat Syu'aib disebutkan, '&.$i *J*p h' ,)* 4t + *; q.
lll*t (Ketika knmi sedang di hadapan Nabi SAW yang sedang

membagilmn suatu pembagian). Aflah bin Abdillatr menambahkan

dalam riwayatnya, # pt (Pada perang Hunain). Pada pembahasan

tentang adab telah dikemukakan hadits dari jalur Abdurrahman bin
Abi Nu'aim, dari Abu Sa'id, bahwa yang dibagikan itu adalah emas

yang dikirimkan oleh Ali dari Yaman, lalu Nabi SAW
membagikannya kepada orang-orang. Di sana juga telah saya

sebutkan nama-nama orang yang menerimanya.
t a -' ;-rrJ, $ i>:. Ar ir-f it+ @Ua"ilah bin Dzut$.-}..,J1it'

Khuwaishirah ArTamimi datang). Dalam riwayat Abdurrazzaq dari

Ma'mar dicantumkan dengan redaksi, F: * itt e lt J$ q.
'4, e'.A-iit,si',;.lij+ !l ,cj i$-1xnti*" Rasututtah sAW

sedang membagikan suatu pembagian, tiba-tiba beliau didatangi oleh
Ibnu Dzul Khuwaishirah ArTamimi). Demikian juga redaksi yang

diriwayatkan oleh Al Isma'ili dari riwayat .Lbdlnazzaq, Muhammad

bin Tsaur, Abu Sufyan Al Himyari, dan Abdullah bin Mu'adz,
semuanya meriwayatkan dari Ma'mar. Diriwayatkan juga oleh Ats-
Tsa'labi, lalu Al Wahidi dalam l<rtab Asbab An-Nuzul, dari jalur
Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, dari Ab&rrazzaq, t€i U.t Jni

l:tpJr'Jlt "J:) ;. -r'*?'#i,'s+*Xt id-rJt (rbnu Dzut

Khuwaishirah At-Tamimi, yaitu Hurqush bin Zuhair, pencetus

Khawarij kemudian berl<ata). Saya tidak tahu siapa yang mengatakan,

'Yaitu Hurqush...."
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Ibnu Al Atsir berpatokan dengan menyebut para sahabat,

sehingga memberi mencantumkan Dzul Khuwaishiratr At-Tamimi di
kalangan para sahabat, dan mengemukakan hadits ini dari jalur Ishaq

Ats-Tsa'labi, dan setelahnya dia berkata, "Dalam riwayat ini nama

Dzul Khuwaishirah disebut Hurqush." Namun ada riwayat yang

menyebutkan bahwa Hurqush adalah nama laki-laki yang bertetek

sebagaimana yang nanti akan dikemukakan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Ja'far Ath-Thabari

menyebutkan Hurqush bin Ztfuair di kalangan sahabat, dan

menyebutkan bahwa turut berperang dalam penaklukan kak, dan dia
juga yang membuka pasar Al Ahwaz, kemudian bersama Ali di

Hurubah, lalu bergabung dengan kaumm Khawarij, lantas terbunuh

bersama mereka. Sebagian orang menyatakan bahwa dia adalah lelaki
bertetek sebagaimana yang nanti akan disebutkan riwayatnya, namun

sebenarnya bukan.

Mayoritas riwayat yang menyebutkan seperti itu secara tidak
jelas menyatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki kedua pipi
yang menonjol, kedua matanya cekung, jenggotnya lebat, kepalanya

botak dan menyingsingkan kain. Penafsiran tentang ini telatr

dikemukakan dalam "bab diutusnya Ali" pada pembahasan tentang

peperangan. Dalam hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh

Ahmad dan Ath-Thabari disebutkan, 'O}J;; W ,!"* iVt ,1*:, tVU

iliJJr ';1 *? ,y.a?j, (Lalu beliau didatangi oleh seorang lelaki

lwtaru, tinggi, menyingsingknn kainnya, berkepala botak, dan ada

hekas sujud di antara kedua matanya). Sedangkan dalam riwayat Abu

Al Wadhi dari Abu Barzah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-
Thabari dan Al Hakim disebutkan, ?.6L;*i * lo' ,rJr; lt J:;":)GJ

;i$t jt *G.iA,ifui?1 ,yriq,3-o€o (Kettka dinar-dinar

dibawa kehadapan Rasulullah SAW, beliau pun membagikannya saat

ada seorang lakiJaki berkulit gelap, kepala botak dan ada bekas

sujud di antara kedua matanya). Dalam hadits Abdullah bin Amr
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yang diriwayatkan oleh Al Bazzardan Ath-Thabari disebutkan, lr: ,h't

lt i\* ";"* Il$' ff (Seorang lelaki dari warga pedalaman vang

baru mengenal p erintah Allah).

!r'lr,t U iJ"l iJut (Oia kemudian berkata, "Bersikap adillah,

wahai Rasulullah. "). Dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'aim

disebutkan,'rli) r; ilr gl iJui (Oi" kemudian berknta, "Bertah,valah

lcepada Allah, wahai Muhammad. ") Sementara dalam hadits Abdullah

bin Amr disebutkan, lJL;i -j-'Jr-j';\:Ju;i (Dia kemudian berkata,

"Bersilrap adillah, wahai Muhammad.") Dalam redaksi lain yang

diriwayatkan oleh Al Bazzardan Al Hakim disebutkan, 3,-1Li S- i,lu6

i";s'!t)i 6'J:w o1'lVl}lr of U !,t (Dia kemudian berkata, "Wahai

Muhammad, demi Allah sungguh Allah telah memerintahkanmu untuk

bersilrap adit, [tapiJ alcu tidak melihatmu bersikap adil.") Selain itu,

dalam riwayat Miqsam yang saya singgung tadi disebutkan, Li :Jd
i:"-o !rr1;,ir-i s',:-j?t'$ t :J6 .'c.i* ,9$r U-itw T"l,i loia

lremudian berknta, "Wahai Muhammad, alru telah melihat apa yang

engl<nu perbuat." Beliau bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Dia

menjawab, "Alat tidak melihatmu bersikap adil.") Dalam hadits Abu

Balaah juga disebutk *,,,'JJ-j6 U !ti'r-|ei J- :J,ut (Dia kemudian

berlrnta, "Wahai Muhammad, demi Allah engkau tidak bersikap

adil.') Dalam rerdaksi lainnya disebutkan, z7l'i)t eU:b'lrjl6 (Aht

tidak melihatmu bersikap adil dalam pembagian). Redaksi serupa juga

disebutkan dalam hadits Abu Barzah.

i!J:} lSut lneUau pun bersabda, "Celaka engkau.') Dalam

riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, 'o'ii (celaka

engkau). Ini juga merupakan riwayat Syu'aib dan Al Auza'i

sebagaiman a yangtelatr dibicarakan pada pembahasan tentang adab.
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tipf iJ ril 3{ ,r,j (Siapa lagtyang akan berlatu adil bila aht

sudah tidak adil?) Dalam riwayat Abdunahman bin Abu Nu'aim

disebutkan ,'o4l H 'iliu' H s7'1(Latu siapa yang akan taat kepada

Altah jika aku tidak taat kepada-Nya). Imam Muslim meriwayatkan

dari jalurny a,ht 'g1l oi ,pi\\ f1'ef 'o'f:i (Bukankah alett penghuni

bumi yang paling berhak untuk menaati Allah). Dalam hadits

Abdullah bin Amr disebutkan , (#. i'gj' "&" t;'ry (Ke manakah

lagi keadilan akan dicari setelahlat). sementara dalam riwayat

Miqsam darinya disebutkan , "&ijl rit'lfjr ,'Jttl *) *v\t ;b'*-Pit
sL&V 4 q* (Maka Nabi SAW pun marah lantas bersabda, "Jika

keadilan tidak ada padaku, maka pada siapa lagi?") Dalam hadits

Abu Bakrah disebutkan ,'oL&) ,>:fi,>y e',# (Maka beliau pun

marah hingga pipinya memerah). Selain itu, dalam hadits Abu Barzah

disebutkan , 'dU J:&i'$ bj ,tuq. o'ry 't kq ila'j tu;3 riai'*"r1)

,* tUo*, beliau pun sangat marah dan bersabda "Demi Allah kalian

tidak akan menemukan seorang pun yantg lebih adit terhadap knlian

dari dirilru.")

i,riL it':aP ll;;r nr 'J?i 
r- ,eiodt U'fr',)'6 (Umar bin

Khaththab berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan alcu memenggal

lehernya.") Dalam riwayat Syu'aib dan Yunus disebutkan dengan

redaksi, 
'Jii 

tlulako (Jmar berkata) dengan tambahan huruf/a', dan

dia mengat ayal,'r/iL |?b X Q.'i,'it (Izinkan alan menanganinya, lalu

alru memenggal lehernya). Sementara dalam riwayat Al Attza'i

disebutkan,'r*fu {Maka sungguh aku akan memenggal) dengan

tambalran huruf lam. Dalam hadits Abdullah bin Amr dari jalur

Miqsam darinya disebutkan , '^-lib'"?A * ij'l li iitr Srt 6- (Maka

(Jmar berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah alu berdiri

menghampirinya lalu memenggal lehernya?") Pada pembahasan
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tentang peperangan dari riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'aim, dari

Abu Sa'id dalam hadits ini disebutkan,'^j$ U;jlt'i.U.ei{bi yt'i*
(Lalu seorang laki-taki yang aku duga khalid bin Walid, meminta

beliau untuk membunuhnya). Selain itu, dalam riwayat Muslim

disebutkan, il,jt i.U.g'Sus lUatra Khatid bin Walid berkata).

Saya telah menjelaskan kedua riwayat ini (yakni yang

menyebutkan Umar dan yang menyebutkan Khalid) di akhir

pembahasan tentang peperangan, bahwa keduanya memang sama-

sama mengatakan itu. Kemudian saya dapati dalam riwayat Muslim

dari jalur Jarir, dari Imarah bin A1 Qa'qa' dengan sanad-nya, di

dalamnya disebutkan, t'aib-..-btff nr Jpi 6":Jvieri.^ir 'i.'fr'?tti

) (Maka berdirilah Umar bin Khaththab lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, bolehkah alat memenggal lehernya? " Beliau menjawab,

"Tidak." Kemudian Umar berbalik, lalu Khalid bin Walid sang

pedang Allah berdiri menghampiri beliau lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, [bolehkahJ alat memenggal lehernya? " Beliau menjawab,

"Tidak."). Ini adalah nash yang menunjukkan bahwa masing-masing

dari keduanya meminta izin untuk membunuh pria tersebut.

Ada kejanggalan tentang Khalid dalam kasus ini, karena Ali
dikirilsn ke Yaman setelah diutusnya Khalid bin Walid ke sana,

sedangkan emas yang dibagikan oleh Rasulullah SAW adalah emas

yang dikirimkan oleh Ali dari Yaman sebagaimanayang disebutkan di
permulaan hadits Ibnu Abi Nu'aim dari Abu Sa'id. Jawabannya,

bahwa ketika Ali sampai ke Yaman, Khalid kembali dari Yaman

menuju ke Madinah, lalu Ali mengirimkan emas, sehingga Khalid

turut menghadiri pembagiannya. Sedangkan hadits Abdullah bin Amr
adalah kisah pembagian harta rampasan perang Hunain yang terjadi di

Ji'ranah, dan orang yang meminta izin untuk membunuh adalah Umar

bin Khaththab. Tampak bahwa orang yang menentang itu adalatr sama

i,:,6 rill i-bt itr Jt,t s- i;ut ilr Lii l;jrt'i 4e #tgt;.i1p .r 'i6
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sep€rti yang tadi telah dijelaskan.

'^it ;JLt (Betiau menjawab, "Biarlran dia.') Dalam riwayat

Syu'aib disebutkan,Lbi ,'l.j'lui (Maka beliau bersabda kepadanya,

"Biarkan dia."). Sementara dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Dzar dari riwayat Al Auza'i disebutkan, f ,iUi (Maka beliau berkata,

"Tidak.") Aflah bin Abdullah menambalrkan dalam riwayatnya, tlut

d;Ji JA(g*rt Si S lUatca beliau bersabda, "Aku bukanlah orang

yang membunuh para sahabatlat')

i.U-Jl'ej'oy (Karena sesungguhnya dia mempunyai kawan-

kawan). Maknanya, dia tidak dibunuh lantaran dia mempunyai

beberapa kawan yang memiliki sifat-sifat tersebut. Ini tidak berarti

bahwa pria itu tidak dibunuh kendatipun bersikap demikian karena

Nabi SAW akan menghadapi hal tersebut. Jadi, kemungkinannya

adalah hal itu diiakukan dengan aiasan membujuk (meluluhkan hati)

seperti yang difahami oleh Imam Bukhari, karena beliau rnenceritakan

ibadatr rnereka sedemikian rupa dan mereka tetap menampakkan

keisanaman. Seandainya beliau memberi izin membunuh mereka, tentu

itu akan rnembuat orang iain enggan memeiuk Islam. Hal ini

dikuatkan oleh riwayat Aftuh, |a1 lebelapa 
hadits lainnya' Dalam

riwayat AIlah disebutkan, #:g'P r'pt-b'-Ji ta; (Nanti akan

rnun cul or afi g - or an g y ang m en gat akan s ep erti p erkat a anny a).

y*'* ,;*t - * € tiUA VVi';2.; (Yang mana salah

s€orang clari kalian rnenganggap remeh shalatnya dibandingkan

dengan shalatnya dan {menganggap remehl puasanya dibandingkan

dengan puasanya). Redaksi dalam riwayat ini menggunakan kata

trmggal, sedangkan dalam riwayat Syu'aib dan lainnya disebutkan

dengan bentuk jamak, 'fflJ ei (Dibandingkan dengan shalat

rnerekn). Pada hadits kedua sebeium bab ini telah dikemukakan

tarnbahan daiarn riwayat Syu'aib dan Yunus, ,\i|-1, iifir Oii'"5-
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i+gtj (Merelm membaca At Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan

mereka). Artinya, bacaan mereka tidak diangkat oleh Allah dan Allatr
tidak menerimanya. Ada juga yang mengatakan, batrwa mereka tidak
mengamalkan Al Qur'an sehingga tidak memperoleh pahala atas

bacaannya.

An-Nawawi berkat4 "Maksudnya, mereka tidak memperoleh
pahalp membaca A1 Qur'an dan hanya sekedar membacanya, dan

tidak sampai ke tenggorokan mereka, apalagi sampai ke hati mereka,

karena yang dituntut adalatr memikirkan dan menghayatinya di dalam

hati."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini seperti sabda Nabi SAW, 1

{Fu-; ifit;it ':lC- (Iman mereka tidak melampgui tenggorokan

mereka). Maksudnya, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat tapi
tidak mematraminya dengan hati.

Dalam riwayat Muslim disebutkan,4t otTt 4lV (Mereka

membaca Al Qur'an dengan basah). Ada yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah pandai dalam membaca Al Qur'an. Ada juga yang

mengatakan, bahwa maksudnya adalah mereka terbiasa membacanya

hingga lisan mereka senantiasa basah dengannya. Selain itu, ada yang

mengatakan, bahwa ifu adalatr kiasan terhadap keindahan suara

mereka saat membacanya, demikian pendapat yang dikemukakan oleh
Al Qurthubi. Pendapat pertama dikuatkan oleh riwayat Abu Al
Waddak dari Abu Sa'id yang dikemukakan oleh Musaddad, o'ti,*
u,tit ij;i6 *K o-t;Sr qUerd<a membaca Al eur'an dengan bacaan

manusia yang paling bork).Pendapat lainnya dikuatkan oleh riwayat
Muslim dari Abu Balcah, dari ayahny4 ',1,'7-..Jr1 J; )$ai it3,;,i iV
yt"- (Kaum yang keras, gigih dan lisan mereka senantiasa fasih
dengan Al Qur'an). Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dengan

tambahan dalam riwayat Abdunatrman bin Abi Nu'aim dari Abu
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Sa,id, o:rs:;-,9r-iitli Sll ;ryu-2lSli '#l oik- (Mereka membunuh

orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala.

Mereka keluar). Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah

pendapat ketiga.

fi,l--.lr 'O'r;i-r-1,{ i-Jir',rr oi;;" (Mereka keluar dari agama

layalcnya anak panah yang melesat). Penafsirannya akan dikemukakan

pada penjelasan hadits kedua. Dalam riwayat Al Auza'i disebutkan

dengan redaksi, #t Otr-S (Seperti anakpanahyang melesat).

*?t 34 (Dari sasaran). Dalam riwayat Ma'bad bin Sirin dari

Abu Sa'id yang akan dipaparkan di a}:hir pembahasan tentang tauhid

disebutkan , *.j ,;l'rilUt tW & *i. tt'ri'ii-y (Mereka tidak akan

kembali sehingga anak panahnya kembali ke tali busurnya). Kata ar-

ramiyyah adalah bentuk fa'iilah dari kata dr-ramyu, yang artinya

adalah kijang yang dipanah sebagai bentuk perumpamaan. Dalam

hadits Abdullah bin Amr dari riwayat Miqsam, darinya disebutkan, isf

4 ti:p"/-3J',.J o:J*ti" "ry, -q. Li$ (K ar en a s es un g guhny a akan

ada pada ini kelompok yang mendalami agama, yang keluar darinya).

Maksudnya, keluar dari Islam secara spontan seperti halnya anak

panah yang melesat saat dilontarkan oleh pemanah yang berlengan

kuat lalu mengenai sasaran yang dibidiknya sehingga menerobosnya

dengan cepat. setiap benda yang dipanahnya tidak meninggalkan

bekas apa pun pada anak panah tersebut. Ketika si pemanah mencari

;urak panahnya, dia tidak mendapati apa yang dipanahnya, lalu dia

lraengarnati anak panahnya untuk mengetahui apakah mengenai

sasaran atau tidak, temyata dia tidak mendapati darah atau apa pun

yang rnenempel pada anak panahnya, sehingga dia menduganya tidak

rnengenai sasarall, padahal sebenarnya mengenai sasaran. Itulah yang

diisyaratkan oleh kalim at, il.Jri ,4-)1|# (Melewati kotoran dan

darah). Maksudnya, meiewati keduanya namun tidak ada sesuatu pun

yang menempel pada anak panah itu, bahkan keluar setelahnya.
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Penjelasan tentang kata al qudzadz Ouku anak panah) telatr
dipaparkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Dalam riwayat Abu Nadhrah dari Abu Sa'id )rang
diriwayatkan oleh Muslim disebutkan , 'A'n 't *bt * A, Q?;
11, ,fJ-,y::Jrt'l& ltotu Nabi sAW memberikan perumpamaan bagi

merelra tmtang seorang lelaki yang memanah sasaran). Dalarn
riwayat Abu Al Mutawakkil An-Naji dari Abu Sa'id )ang
diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan, '4, ,J: ,fj f 'P
iA y,ifu-i ,ti:' ti *t e;;- * *j ill- e:er6'g1*-fu, ,}'F
tUlr ',r: jj;-1rfrfIri-l,r3^cl,i? ,{:t5 ri,:nr;,; (perampamaan

mereka seperti seorang lelaki yang memanah sasaran, kemudian
ketilra dia menuju anak panahnya yang terjatuh, dia lalu
mengambilnya dan mengamati batangnya namun tidak mendapati
lemak maupun darah padanya. Tak ada lemak dan darah sedikit pun
yang menempel. Begitu pula mereka tidak ada ajaran Islam yang
melelrat pada mereka).

Dia juga meriwayatkan dari Ashim bin Sfmkh setelah

redaksi, *'jt b (Dari sasaran)disebutkan, .ll.a-3r ri'}{iiillrl.-6d
l!t: b:;\'U t* cJ)i (Anak panah pun melesat, lalu dia melihat

mata panahnya namun tidak mendapati kotoran maupun darah). Di
dalamnya juga disebutkan, gfi ,ry19;-U- kt .'e;ib llill,ti,ti?-
(Merelra meninggalkan Islam di belakang punggung mereka, dan
beliau menempatkan tangannya di belakang punggungnya). Dalam
riwayat Abu Sa'id maula bani Hasyim dari Abu Sa'id di akhir
haditsnya disebutkan, ,!l"r' d,*'-r-JJ;;-l (s ,,? *ilt 

-u oiitJ;-l
(Tidak ada sedikit pun yang membekas pada mereka dari agama

[IslamJ sebagaimana tidak ada yang membekas pada anakpanah itu).
Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari. sementara dalarn hadits
Anas dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan
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Ath-Thabari disebutkan, *j 4',jf.-,Jlt'tii r? l)tl.li Jt u't*it
(Merelm tidak kembali kepada Islam hingga anak panah itu kembali

ke tali busurnya).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ath-Thabari

dan bagian awalnya disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dengan

redaksi yang jelas dari ini, *:)t',H P, U? fi)iU?'i'C*
iki'$tty {p'otnti a* ,* p9i ffo#'66Ti' )EA'*'f
'.,--?\i,:d' 1?#'',y'#t.i-C i;;,, it';vt"i,iur ptu' 'c M
,iri, gflt) *Jujjll;*';"'C'p .l!t'u * oitt i*r'oti'*;t
ly-)i 

'ct?:p-U.ii; fdrun muncul suatu lcnum dari Islam layaknya

keluarnya anak panah dari binatang buruan. Binatang itu

menampakkan diri pada orang-orang, kemudian mereka

memanahnya, lalu anak panah salah seorang merekn menembusnya,

makn dia pun segera bergegas menghampirinya. Dia ketika dia

melihat anak panahnya, tidak ada sedikit pun darah yang menempel

pada batangnya, kemudian dia melihat bulu anak panahnya tidak ada

sedibit pun darah yang menempel padanya, makn dia pun berkata,

"Jikn tadi alat mengenainya, semestinya ada sedikit darah yang

menempal pada bulu dan batangnya." Setelah itu dia memperhatikan

namun tidak ada sesuatu pun yang membekas pada bulu dan batang

anak panahnya. Beliau lanjut bersabda, "Demikian iuga mereka

keluar dari Islam.')

Dalam riwayat Bilal bin Yaqthub dari Abu Bakrah disebutkan,

,'1;-l ,H|H i,rl*l' $ tUud* didatangi oleh syetan dari arah

agama mereka). A1 Humaidi dan Ibnu Abi Umar dalam Musnad

mereka dari jalur Abu Bakar maulaAl Anshar, dari Ali disebutkan, Lf

r.,:i *p. oiy- t j ibtt 'u 'J#it t;t- r;E 
.u-frt'u 

oV:;i *s (Bahwa

akan ada orang-orang keluar dari agama [Islam] seperti halnya anak

panah yang lepas dari sasaran, kemudian mereka tidak aknn kembali
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kepadanya selamanya).

'&4 (Ciri-ciri merelm). Maksudnya, tanda-tanda mereka.

Dalam riwayat Ibnu Abi Maryarn dari Ali yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabari disebutkan dengan redaksi,|ilJ.l'" (Tanda-tanda

mereka).

-#n ,Jwi jl- ,J-4ts:$ll."S*r lsrorong laki-laki [di antara

merelral yang salah satu tangannya 
-atau 

beliau bersabda: buah

dadanya-). Dernikian redaksi yang diriwayatkan oleh mayoritas

periwayat, yaitu bentuk mutsanna disertai dengan keraguan pada

redaksinya apakah kata ij itu ataukah ti-i. Dalam riwayat Al

Mustamli di sini disebutkan huruf dengan huruf tsa' pada keduanya,

sehingga keraguan padanya adalah dengan bentuk tunggal atau

mutsanna. Dalam riwayat Al Auza'i disebutkan dengan secara pasti

dan tanpa keraguan dengan redaksi, y-U- abl(Salah satu tangannya).

hilah yang bisa dijadikan sandaran, dan karena dalam riwayat Syu'aib

dan Yunus disebutkan dengan redaksi, #f-, cltil (Salah satu

lengannya).
c r. . ,t.

1;!,2)r J9 ,Jri \i9,Jr gb,b (Seperti buah dada perempuan,

-atau 
beliau bersabda: seperti sepotong dagiig:).Kata l&jrberarti

sepotong dagrng.

31JJ_J (Yang bergoyang-goyaag). Bentuk asal kata ini adalatr

')t):6, yang artinya bergerak kesana kemari. Asalnya merupakan cerita

tentang suara air di dalam lembah saat melimpah. Dalam riwayat

Ubaidah bin Amr dari Ali yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan,

,tlr'oi3-ie :1 4, is:;;tf ;Qr V:ti hi g, (Di antara mereka ada

seorang laki-laki yang bertangan pendek). Kata i:r-:#r, lil;jr a*
iriijlr ailinya sama, yaitu yang kurang. Imam Muslim juga
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meriwayatkan dari Zaid bin Wahb, dari Ali, 'i yq)'&.'ol 'U.i Uv:
'qb,,yu *o q*,irt *'& $a:, ,tl: ,* L,t; { ',,.A 31zb (Tandanya,

bahwa di antara merekn terdapat seorang laki-laki yang berlengan

namun tidak bersikut. Di ujung lengannya ada semacam puting susu

yang berbulu putih).

Dalam riwayat Ath-Thabari dari jalur lainnya disebutkan, '#.

* "rtJd 6'€ #t Lt* ,y: (Di antara mereka ada seorang laki-laki

yang bertangan pendek seperti buah dada perempuan Habasyah).

Sementara dalam riwayat Aflah bin Abdillah disebutkan, 'ot j-t, Qrc

ir'ilr,r 4fi? quaopat bulu-bulu seperti bulu anak kambing). Dalam

riwayat Abu Bakar maula Al Anshar disebutkan, 'zii 
4S gfpt 9i&

pu-li, 'F qA a?;X WS (seperti buah dada perempuan yang

berputing layaknya puting perempuan, di sekitarnya terdapat tujuh
helai rambrzr). Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' dari Ali yang

diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, ilivS & i:"-c:;e1\)l'6n
,sLi'ai, (Di antara mereka ada orang yang salah satu tangannya

seperti puting kambing atau puting susu).

Dalam riwayat Ath-Thabari dari jalur Thaiz bn Ziyad, dari
Ali disebutkan, 3j,-1, "o(;a y, e (Di tangannya terdapat bulu-bulu

berwarna hitam), namun riwayat pertama lebih kuat (yalari yang

menyebutkan berbulu putih). Nabi SAW juga menyebutkan tanda-

tanda lainnya tentang kaum Khawarij, yaitu yang terdapat dalam

riwayat Ma'bad bin Sirin dari Abu Sa'id, pti'.-, ,jui spr;.r" 6 ,E
|#t (Ada yang bertanya, "Apa tanda mereka? " Beliau menjawab,

"Tanda mereka adalah botak. ") Sedangkan dalam riwayat Ashim bin

Syamh dari Abu Sa'id disebutkan, :lpd J. i,' ,4 U,,Sui ,ktiui
fi t\ # tr#J;:rt#;-,J'6 $;to ;it (seoranr to*-,oa kemudian
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berdiri lalu berkata, "Wahai Nabiyullah, adakah tanda pada orang-
orang itu?" Beliau menjawab, "Mereka menculanr kepala mereka, di
antara mereka ada seseorang yang memiliki buak dada kecil-')
Dalam hadits Anas dari dbu Sa'id disebutkan, t;;ik} b+'n e
6--$Jr ,i6 rpr;.;, o lt,S:;16-:J1 .ttL. g,Mereka dari traum kita

dan berbicara dengan bahasa hita." Ada yang bertanya, "Wahai
Rasulullah, apa tanda mereka?" Beliau menjawab, "Botak.')
Demikian juga redaksi yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari,
sementara Abu Daud hanya meriwayatkan sebagiannya.

/6t'U yi * dt tt:*,f- (Meretra keluar sebagai sebaik-baik

kelompok manusia). Demikian riwayat mayoritas di sini, sedangkan
pada perrbahasan tentang tanda-tanda kenabian dan pembahasan

tentang adab dicantumkan dengan redaksi, ,b aurai;. Oatam riwayat

Ab&xrazzaq yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya disebutkan
dengan redaksi, /LJt 

'C r?',g (Ketikn melemahnya orang-orang).

sementara dalam riwayat Al Kasymihani pada bagran ini disebutkan
redaksi, . .;Jl ojb g eb a g ai s ebaik-b aik) dan kata L, j.. Lafazh yang

pertama lebih bisa dijadikan sandaran, dan lafazh itu juga yang
terdapat dalam riwayat Muslim dan lainnya walaupun yang lainnya
juga shahih. Lafazh pertama dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan
oleh Muslim dari jalur Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, yl +"zi.U'o*
'durf,fur Sri';lk-;r!;-.:ir r12 (Dia keluar ketilu persatuan lcaum

muslimin terpecah, lalu mereka dibunuh oleh salah satu dari dua
kelompok secara haq).

Dalam redaksi lainnya disebutkan, 'UtH g6:j €i d'ot-
Aql;itif n*t + i6ru,"w;:, W. Qatran ada dua kelompok datam

tubuh umatlan, lalu keluar dari antara lceduanya segolongan orang
yang melepaskan diri kemudian dibunuh oleh kelompok yang paling
benar dari mereka). Sementara dalam redaksi lainnya disebutkan,
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'et J f"ht di'#" /6t;, y;. e o'i:p- (Mereka ketuar datarn

sekelompok manusia, yang kemudian dibunuh oleh salah satu dari

dua golongan yang lebih dekat dengan lcebenaran). Dalam riwayat ini

disebutkan, 9,it &i 6"'i:# €i: ,lr;* i ,SA (Abu Sa'id kemudian

berlrata, "Dan kalian telah membunuh mereka, wahai warga lrak.")
Dalam riwayat Adh-Dhahhak Al Misyraqi dari Abu Sa'id disebutkan,

dt ,)t frilt a,]|'&-{Wy;;*t:i:p-(Mereka ketuar datam

kelompok yang berbeda-beda yang kemudian dibunuh oleh salah satu

dari dua golongan yang lebih dekat kepada kebenaran). Dalam

riwayat Anas dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Abu Daud

disebutkan, ll* 1I Stl'oS r*ts U (Barangsiapa memerangi merekn,

maka dia lebih utama bagi Allah daripada mereka).

#'t S6 gOu Sa'id berknta).Ini berkaitan dengan sanad itu

juga.

J-;ia-v kr k'r4,|fr 'c;; l4Zi 6tat bersal<si, aht

mendengar[nyal dari Nabi SAn. Demikian redaksi yang

dicantumkan di sini secara ringkas. Dalam riwayat Syu'aib dan Yunus

disebutkan, 4b i,' & 4,U e.,-#t tr.aL;,; ;t'{.c;6 ,# ii',5'6
-*j 

<em Sa'id berkata, "Alat bersalcsi bahwa alar mendengar hadits

ini dari Nabi SAW.") Sementara dalam bab sebelumnya telah

dikemukakan dari jalur lainnya, dari Abu Sa'id, ht ,k lr'ly}"i;
1.iii 9# ,f tF-,i:tt;-'Pt * (Alat mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "Akan keluar pada umat ini.") Dalam riwayat Aflah bin

Abdillah disebutkan dengan redaksi, *VXt, d* lt J:yib ti o*,
'*j Ulr" menyal<silmn ini dari Rasulullah SArn.

',TlI,jr-,*'013a:'\ lOan aht bersaksi bahwa Ali membunuh

merela).Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, 'iWbt

$
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"&kLt 
/p q-J @on a Ali bin Abi Thatib memerangi mereka).

Demikian juga dalam riwayat Al Auza'i dan Yunus dengan redaksi,

il.[,L, (Memerangi mereka). Sementara dalam riwayat Aflah bin

Abdillah disebutkan , 9\:#a';/tl i, ,* e o|#') (Dan aku turut

serta bersama Ali pada saat membunuh mereka di Nahrawan).

Pembunuhan mereka dinisbatkan kepada Ali karena Ali yang

melaksanakan hal itu. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan

riwayat Suwaid bin Ghaflah yang berasal dari Ali, * in' ..rp flt;t
'#rl;t (Nabi sAw memerintahkan untuk membunuh mereka),

redaksinya adalah, p$ti i:H Cf;6 lOrmana saja kalian bertemu

dengan mereka, makn bunuhlah mereka).

Selain itu, saya juga telah menyebutkan beberapa hadits yang

menguatkarurya, di antaranya adalatr hadits Nashr bin Ashim dari Abu
Bal$ah secara marfu', tif ii+J,iiy-t oiTir o\igr:,tEi ,;i'i g o1

'i,fr.* 7";+ (Sesungguhnya di antara umatht akan ada orang-

orang yang membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan

mereka. Maka jikn knlian bertemu mereka, tidurkanlah [bunuhlahJ
mereka). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Sebelumnya telah

dikemukakan pada pembahasan tentang hadits para nabi dan

pembahasan lainnya redaksi hadits, "&:Jb\&k')it 6l $unggyh jika

aht bertemu dengan mereka, alat pasti membunuh mereka). Ath-
Thabari meriwayatkan dari riwayat Masruq, dia berkata, |trx.O d U,,

gr;#u:'dg $?'ot fr:trr t:;t'r;-U,-. W6 * $ & ql dC (Aisyah

berlrata kepadalcu, "Siapa yang membunuh si lengan pendek itu?"
Aku menjawab, "Ali." Dia berkata lagi, "Dimana dia
membunuhnya?l' Alat menjawab, "Di tepi sungai yang dasamya

disebut Nahrawan." Dia berkata lagt, "Tunjukknn budi ini
kepadaku." Aku kemudian mendatangkan lima puluh orang yang
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bersalai bahwa Ali telah membunuhnya di Nahrawan kepadanya).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabari.

Ath-Thabari juga menukil dalam V,ttab Al Ausath dari jalur

Amir bin Sa'ad, dia berkata , * ht t* lt'J';,:)'d", rli :{;.S."s(j-'J'6

W"fre-*},'e #,ott:; i,rt'u oi:fr ,,fi b?,i|tX.,l:tr *:
lrt n\, jr-i t+ti ,ljU U**ar bertanya lcepada Sa'ad, "Pernahkah

englrau mendengar Rasulullah SAll bersabda, 'Akan muncul orang-

orang dari umatlu yang keluar dari agama dengan cepat seperti

melesatnya anak panah dari sasaran. Mereka dibunuh oleh Ali bin

Abi Ihalib'?" Dia menjawab, "Ya, demi Allah.')

Adapun garnbaran tentang pemerangan dan pembunuhan

mereka, diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Zud bin Wahb Al
Juhani, VJui' ,g),:frt dri:a'eW t tis i$ ;:.$nt e otr 'afi

:r'-;ftlfioi 1i.|tt\';\)ti,nui *vh, ,P ,4, ,f 'trLt; oi tx,

#t u:ltr 6ii 'i6 .o$t 9? e. t)3tbi3 it;t i:;st t{e ii dy ,?tF,

',,--4'€J:#,rtei1u,7t ,Fi ,i4 ,lut ,',gt:jt ?r U.)t'* gi gf fsr

lr-3' e*:*S :Ja .irrip ?7 €i*s t;s'ns"t+g-'ot uet ,;y ,W.&

IYc) 11.)+i a6r 'u *i 6i ,f. e'#'Ui ;,lti -eg6/;(Bahwa

dia termasuk anggota pasukan yang bersama Ali ketika berangkat

memerangi kaum Khawarij. Setelah menceritakan tentang sifut

merelra dari Nabi SAW, Ali berlmta, "Demi Allah, sungguh alat

berharap mereka itu adalah lmum yang dimal<sud. Karena mereka

telah menumpahkan darah yang haram dan merampas ternak-ternak

mereka." Setelah kami berhadapan, dan saat itu kaum Khawarij

dipimpin oleh Abdullah bin Wahb Ar-Rasibi, Ali berknta kepada

merelca, "Lemparkan tombak-tombak kalian dan letakkan pedang-

pedang knlian dari sarungnya, karena sesungguhnya alru khawatir

knlian akan dipersumpahkan sebagaimana knlian dipersumpahkan

pada hari Harura'." Namun mereka meintangi dengan tombak-
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tombak merekn sehingga merelm saling membunuh. Sedangkan dari
pihak Ali hanyajatuh korban dua orang).

Ya'qub bin Sufuan menukil dari jalur Imran bin Jarir, dari Abu
Mijlaz,dia berkat4 'H ,#"'{t o'J.t.;tr niiitt )11'e;Li #r .pf i6
u; W ,hi'iA,6;:";. 4 , +l,i '+,"r,i .rI;,6y #r,:-ijr (orang-

orang yang berada di Nahrawan iebanyak empat ribu orang, mereka

dibunuh oleh kaum muslimin, dan tidak ada yang korban dai knum

muslimin kecuali sembilan orang. Jikn engkant mant, silakan pergi ke

Abu Barzah, lalu tanyakan hal itu kepadanya, karena sesungguhnya

dia turut menyaksikan peristiwa tersebut). Ishaq bin Rahawaih

menukil dalam krta Al Musnad dari jalur Habib bin Abi Tsabit, dia
berkat4 'rit-ie r* # u-rtt r'rat,tisa'* d?i,|rui Ju16'6
*-ecAr tjli:j 13st Jif ,,2 Sar'j,;"y airi& rI ,jri egilg ,f+,\ej
r:yA?",* e\S;yd ,Jy; ryt6 $,6 6 e)t3rJt'Jo .f{rht *i. Tri
re*r"y j i;rirs,6q"tlbrttw,6i6t E';ti *s e'oi;J,'i,,i f
'ei-:l;6 #h, --k ,it f W ut* ,;rir qt!i;-"ti,; pe*u pernah

mendatangi Abu Wa'il, lalu berknta, "Beritahukanlah kepadalat

tentang orang-orang yang dibunuh oleh Ali, mengapa merefu
memisahknn diri darinya dan mengapa Ali meaghalalknn memerangi

mereka?" Dia menjawab, "Ketikn kami di Shffin, peperangan telah
mendesak orang-orang Syam, lalu mereka mengangkat mushaf"
Selanjutnya dia menceritakan tentang tahkim [arbitraseJ. "Kantm

Khawarij kemudian mengataknn apa yang mereka katakan, dan

merekn pergi ke Harura'. Selanjutnya Ali mengirim utusan kepada
mereka, lalu mereka pun kembali, kemudian mereka berkata, 'Kami

alran berada di sisinya, jika dia [AliJ menerima perknranya [tahktmJ,
maka kami akan memeranginya, tapi bila dia membatalkannya, maka

kami akan berperang bersamanya'. Setelah itu satu kelompok dari
merelra berpisah untuk memerangi orang-orang, lalu Ali
men:ceritalran dari Nabi SAW tentang perihal mereka.')



Imam Ahmad, Ath-Thabarani dan Al Hakim meriwayatkan

dari jalur Abdullah bin Syadda d, ,;.q gtit'u \'y *,O 
'b F fi

$ $? i,t ,iri W'fr6 u-rtt ,.-flt :l:fi i\;ta :t;,b'i uri ,'r#'Ji

,Su," ,e\t ryip ,.'r3r ,)i'n ,.i'tt'*w * C" #-tt t;S;i q63'-;l9
'^ 1 , tl.

,ythr'^<11 ue*s'u'*>!,)1,-3r $ui ,tb tW ,Y#' tE c irt:? q
'# W u; * /l rl '& til' *, G ,)Elt'*, # ,r. ar' :16; p-l

.;/dr olri'.;;,;"lit t4fi ,ifit 9*'u*-,W * W}i;At
# l, Q$ ,Jui .4 6;-il*|r$';;::t ,:Ot::"t,i S fil tlr:-t ti; ,r7ui

et ,*; etii ,e51\ (uag o,r) ;r4-bp> ,p..tri:t\ e i'r' jjo- ,:1'F'#r
'p3 * h' ,,& lt l?,t +S tq .d-2d l*tf 'bi ,* tt*.'i ,y; s?tyb

,t* p\ d\c,t1.'i .'t';;"aVl iY J?:,J F os iit ,:j* i.|hv
tot 

i-;rti j# e;g ,,riislt'u yt *n* *r, qri'&'e,,'i'*6
tjtlr7 c; rj**s I i,f tri;; q3 ;& e" ri; ,$1,tr':'6 :r.rd rtl.';

:tt!s-iU.lt'* Jti .-, ;;lt'&t-U'I;'ty tet reJgs l1l'*i,' r'3lt"ii

?t;Jt (:.ttt tj*i:,:'pt ,# ,? "rt6 t htp laat wa dia pernah

menemui Aisyah saat kembali dari Irak di malam Ali dibunuh, lalu

Aisyah berkatanya kepadanya, "Engknu akan mencerital<an kepadalat

tentang perihal orang-orang yang dibunuh oleh Ali." Dia berksta,

"sesungguhnya ketika Ali mengadaknn perjanjian dengan Muawiyah

dan keduanya menetapkan dua orang hakim, delapan ribu orang ahli

Al Qur'an keluar menentang Ali lalu merelu menempati Harura' dari

Arah K"fah dan mencela Ali, merekn berkata, "Engkau telah

menanggalknn pakaian yang telah Allah sandangkan kepadamu, dan

nama yang telah Allah sematlan l<epadamu. Kemudian engknu

menunjuk beberapa orang dalam menetapkan agama Allah, padahal

tidak ada hulrum kecuali milik Allah." Ketika hal itu sampai kepada

Ali, malca dia pun mengumpulkan orang-orang dan metuinta mushaf

besar lalu memulrulnya dengan tangannya dan berl<ata, "Wahai
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Mushaf, bicaralah lcepada manusia." Maka mereka berlwta, "Apa itu
orang? Itu hanya tinta dan lcertas, dan kamilah yang mengatakan apa
yang kam,i riwayatkan dari itu." Maka Ali berkata, "Ada Kitabullah
antara aku dan mereka. Allah telah berfirman tentang isteri seorang
laki-laki, 'Dan jilca lamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya', sedangkan umat Muhammad lebih besar daripada isteri
seorang laki-laki. Mereka hanya membenciht karena alcu

mengadakan kesepakatan dengan Muawiyah, padahal Rasulullah
SAW pun pernah mengadakan kesepalmtan dengan Suhail bin Amr,
dan Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagt kalian."
selanjutnya Ali mengutw Ibnu Abbas kepada mereka, lalu Ibnu Abbas
berdialog dengan merela, sehingga empat ribu orang dari mereka
pun kembali termasuk Abdullah bin Al Kawwa'. Setelah itu Ali
mengutus lagi utusan kepada yang lainnya agar merekn kembali,
namun mereka menolak. Ali kemudian mengirim lagi utusan untuk
menyampaiknn, 'Silalcan kalian bersikap sesuka hati, tapi di antara
lram.i dan lralian, bahwa kalian tidak boleh menumpahkan darah, tidak
boleh merompak di jalanan dan tidak boleh menzhalimi seorang pun.
Jika kalian melalcuknn itu, maka alcu nyatakan perang terhadap
kalian." Selanjutnya Abdullah bin Syaddad berkata, "Demi Allah, Ali
tidak membunuh mereka hingga merela merampok dan
menumpahkan darah.')

An-Nasa'i meriwayatkan secara panjang lebar dalam tatab At
Khasha'isft tentang sifat dialog Ibnu Abbas dengan mereka. Ath-
Thabarani meriwayatkan dalam kitab Al Ausath dari jalw Abu As-
Saighah dari Jundab bin Abdillah Al Bujali, dia berkat4 i- ii6 r:i
'n {A"n:k'q:t ;a,iti[# jtWA ;* Gtf Lv sy;;r,
:J,6 .a;qrs *!lu. *:V $,& Uil iet u*tjt qalt * $l: ,;f;;r 9it;

)q eitkbtpi 'tjii ,*i'c;ji',rj't C?,'i:+'clr,tb dtn
ri ir*.rr ;, l! \rs ,g.rir; $ JvtV e, p .*!.,J ;)$6 btL u tF, :t:y
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tillt'"t'niy +u l?ur, i'& "q ,i'*- ):i'tr,P h3'Jii + $i .r:rh

t1t;ar; I 'i6 ,:$i3 -liE"i,A.o 7t,e i t# r; 'i6 ,#r
'Sul tt;c*t tryi j '6i hi ,';;ti 4nji it U W ,'ols! 5 ";i;!t ut;l'A

qo ,p.r! ;4# *i iit ?q iie*T-;-;;':"it'r-l-:l+l &\b'i''d.
;tWA i,s,t i:;o e t*-ti"t;*,, ,p-ti ,Fu;tb;" '? *?.
i6i'{s:t ,';g ,s'6t ;*i *i,4b #ii.L*l eu'V la': #l,ptb itat

|;*'&:, W Iti,-;rA e, E W lXett*a kaum Khawarij memisahkan

diri dari Ali, dia keluar mengejar mereka, lalu kami menemuknn

pasulcan mereka, ternyata merekn tengah membaca Al Qur'an

sehingga suaranya terdengar seperti suara lebah. Di antara mereka

terdapat orang-orang yang mengenalcan mantel bertudung, yalcni

orang-orang yong diftenal zuhud dan ahli ibadah. Hal itu membuatlat

merasa ngeri, makn alu turun pun daTi htdaku kemudian.

mengerjakan shalat, lalu aht berdoa, "Ya Allah, jikn memerangi

mereka adalah ketaatan kepada-Mu, maka izinkanlah alnt untuk itu'"

Setelah itu Ali melewatiht lalu dia berkata setelah berada seiajar

denganku, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari keraguan,

wahai Jundab." saat aht menghampirinya, seorang lelalci datang

dengan menunggang tcuda penganglatt barang, lalu berlcata, "Jika

yang engkau maftsud adalah oranS-orang itu, maka mereka telah

menyeberangi sungai." Ali berkata, "Mereka belum

menyeberanginya." Kemudian datang lagi yang lainnya seperti itu,

dan datang lagi lainnya yang iuga mengatakan demikian, namun Ali

berkata, "Merefta belum menyeberanginya dan tidak akan

menyeberanginya, dan pasti merekn alan terbunuh sebelum

mencapainya, itu janii dari Allah dan Rasul-Nya." Alan pun berkata,

"Allahu akbar." Setelah itu knmi menunggang tunggangan, lalu alat

menjalanftnnnya, ftemudian Ali berlmta, "Aku aknn mengutus

seseorang kepada merekn yang membacakan mushaf unnk mengaiak

merelra kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi mereka." Namttn utusan

:

I
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itu tidak kembali menampakkan wajahnya kepada kami, karena

merelra memanahkan anak panah kepa;danya. [Dalam peperangan

ituJ, tidak ada korban terbunuh dari knmi keanali sepuluh orang, dan

tidak ada yang selamat dari mereka kecuali sepuluh orang. Kami

kemudian menghampiri orang-orang itu, dan Ali mengirimkan

seorang utusan yang kemudian dilempar oleh seseorang, tapi dia

kembali lrepada kami lantas duduh lalu Ali berkata, "Disanalah

orang-orang itu, tidak ada yang terbunuh dai kita kecaali sepuluh

orang, dan tidak ada yang selamat dari mereka keanali sepuluh

orang.')

Ya'qub bin Suffan meriwayatkan dengan sanad yang shahih

dari Humaid bin Hilal, dia berkata: Seorang laki-laki dari suku Abdul

Qais menceritakan kepada kami, dia berkata '* ;f ;#, ,Y\'4
,,.

r ,Lj $ui ,ai! gi,'u Utp ,"# t#.'f-i ,{" t#\t .*,1!d4 y.b

{i; hr ,p ,;, +tb qV'i1.dt ,{ rjui ,:;A *lfy&6 .& ei3
bi irik,r b'i 

'eit 
Lk- *-*'#:r^r .Ui * ril;,t $a.p* ,j6 e:pi

*'e3'a;i-), 5;:s'j .tib t;.F Jtn:ui ,j6 ."# J#t lt'# tt j<i

ry eb rifr (Atar pernah mengilatti orang-orang tepi sungai, dan

ketilrn alat berjalan bersama sekelompok dari mereka, sampailah kami

di sebuah desa, dimana antara kami dan desa itu dipisahkan oleh

sebuah sungai. Tak lama lcemudian seorang laki-laki keluar dari desa

itu sambil l<etalaian, maka mereka pun berkata, "Jangan tahtt."
Orang-orang pun menyebarangi sungai menghampirinya, lalu mereka

berkata, "Engkaukah lbnu Khabbab, sahabat Nabi SAW" Dia
menjawab, "Benar." Merelca berkata lagi, "Ceritakan kepada lcami

dari ayahmu." Malca dia puh menceritakan kepada mereka tentang

hadits mengenai terjadinya finah atau huru-hara (yaitu), "Jika

englrau dapat menjadi hamba Allah yang terbunuh, maka

lalatlcanlah." Setelah itu mereka membawanya ke hadapan orang
banyak lalu memenggal lehernya. Mereka kemudian memanggil
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budak perempuannya yang sedang hamil, lalu merelm merobek

perutnya.")

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Mijlaz Lahiq

bin Humaid, dia berkata, tta ,i;4 e )qrii* I ,9ob\,pla
q;?,,-, l' ',* 1.'J' ,iLi (Ali pernah berkata kepada para

sahabatnya, "Janganlah katian memulai memerangi mereka hingga

merelra mengada-ada sesuatu." Tak lama kemudian Abdullah bin

Khabbab melauati mereka). Setelah itu dia menuturkan kisah mereka

membunuh Abdullah bin Khabbab dan budak perempuannya, dan

batrwa mereka merobek perut budak perempuan itu. Mereka

mendekati perbekalannya lalu salah seorang mereka mengambil buah

dan meletakkannya di mulutnya, lalu mereka berkata kepadanya,
..Buatr orang yang dilindungt perjanjian damai untuk apa yang engkau

halalkan?" Abdullah bin Khabbab lantas berkata, "Aku iebih

terhormat daripada buah itu." Maka mereka pun menariknya lalu

menyembelihnya. Ketika hal itu sampai kepada Ali, Ali pun mengirim

utusan kepada mereka, "serahkan diyat kalian kepada kami atis

pembunuhan Abdullah bin Khabbab." Mereka berkata, "Kami semua

membunuhnya." Sejak itulatr Ali mengizinkan untuk memerangi

mereka.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abu Maryam, dia

berkata: Saudaraku, Abu Abdillah, menceritakan kepadaku, ')6 $?'oi

,-ilPts *)l)t p F^U'li 
'h\1 yt*Xt'}* ,tb eitV iri ri1 ,P'#l

;Jf '&|/,?"#^$ #i*4u;,si:c* "i'ni'x 
* #\

(Bahwa Ali pernah pergt menemui mereka hingga ketika berada

sejajar dengan mereka di tepi Nahrawan, dia mengutus utusan untuk

mempersumpahknn merefta. Ali berulang luli mengirirn utusan hingga

mereka membunuh utusannya. Setelah melihat demikian, dia pun

bangkit menuju mereka dan memerangi merekn hingga tuntas

semuanya).
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-d-1,, +L lrr {*'dt e *$, 4t & &}u}q (seorang

taki-laki yang telah disebutkan ciri-cirinya oleh oleh Nabi SAW
dibawa kehadapannya). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan

redaksi, i-r;i 6iir *) # iO' ,p ,lt * $ lo"ngon ciri-ciri yang

telah disebutkan oleh Nabi SAW).Sementara dalam riwayat Aflah
disebutkan, liilJr tJE,rb ly'd,J'4,i'fi. i:.trt ;,a4 #W'{At
(Ali lremudian mencarinya namun tidak menemukannya. setelah itu
dia menemuknnnya di bawah tembok dengan ciri-ciri tersebut).

Dalam riwayat ZaidbinWahab disebutkan, 'Ffi" rir,t',SA
lF\.,rb'W;i ti *u ,j ,p *'"t rui ,trlACt;;;ire a.eii'
itp3'g"?trO:*:e ,j,t P 

'&,*r\i \#-bi:+:rt .'i3?i:Jtt (Ati

kemudian berkata, "Carilah si lengan pendek di antara mereka."
Makn merelra pun mencarinya namun tidak menemukannya. Ali
kemudian mencari sendiri hingga menghampiri orang-orang mati
yang sebagiannya di atas sebagian lainnya [saling bertumpukJ lalu
dia berkata, "Singkirkan mereka." Ali lantas mendapatinya di bagian
tanah [paling bawahJ, maka dia pun bertakbir lalu berkata, "Allah

benar, dan Rasul-Nya telah menyampaikan.')

Dalam riwayat Ubaidullah bin Abu Rafi' disebutkan, '&1t tltt
.U1-!{ r:rU.ilt o 1'y t-n::L,Jui ,(*,iy- & UY trpi,j,6 *
*r; #.i:i,*:, € e;fyb y.tr gijVi"i .6di'rt fr (setetah Ati

membunuh mereka, dia berkata, "Perhatikanlah." Maka mereka pun
memperhatikan, namun tidak menemukan apa-apa. Ali berkata lagi,
"Kembalilah. Demi Allah, alru tidak berdusta dan alw tidak akan
berdusta." Dia mengatakannya dua atau tiga kali. Setelah itu mereka
menemukan orang tersebut [si lengan pendekJ di dalam reruntuhan,
lalu mereka membawanya dan meletakkanya di hadapan r4ll). Hadits
ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sementara dalam riwayat Ath-
Thabari dari jalur ZaidbinWahab disebutkan, .f,Jrt ri i$i |*O Jui
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.,"$ti ,Pjk ,sljl.Jt'cr\b ,Y gx e ht) rif ,j$lr ',y",rti * ,p\'li
Ui +ir;ii Q4li kemudian berl<ata, "Carilah orang yang memiliki buah

dada kecil." Maka mereka pun mencarinya namun tidak

menemulrannya, lalu Ali berknta, "Aku tidak berdusta dan tidak akan

berdusta. Cari lagi." Maka mtereka pun mencarinya, hingga mereka

menemulrannya di tanah rendah, tertutupi oleh tumpukan mayat-

mayat. Ternyata dia adalah laW-laki yang memiliki tangan seperti

ekor larcing. Makn Ali dan orang-orang pun bertakbir serta merasa

takjub dengan itu).

Dari jalur Ashim bin Kulaib disebutkan, battwa ayahku

menceritakan kepadaku, ,Jui .aIJr'ii # &i|tfrtW + i'i ,;; E
s5+ t:jiy eltt fF, :r*r; ,uuia;.;.b ,tb*nl,,jl, G s ;t
'i 

/.A dj i\ o1d l.Jlui .i, jt? $ JE q *i c',i ,)lri'i ?'i , ui
*v?ot & l' Jyi,p.'cjts ilut FiV Seii,',Sa 

'ei\r*.ta 
"a

ll4r g;;;lt ,Y'ut"i!H?:l:Ut'g ilut ,*.i.6 * t+ ,A, rvt
G'y{'#.p,rj6 tWqS-Pi,1i, iirr ;iarx -# Lt:$i:ri-Lg ,y't

$d ,;. elJ tts ifthLs y, d#1"i |#t'^fr'E '€.r)ri ;#',; '&
'fj,* Jhlt,i6' 'rt";*\i (Ketika lwmi sedang duduk di hadapan Ali,

berdirilah seorang lelaki yang tampak padanya bekas-bekas

pe$alanan, lalu berkata, "Sesungguhnya ketika alat melaksanakan

umrah, ah.t menemui Aisyah, lalu dia berkata, 'Siapa orang-orang

yang keluar menentang kalian?' Alil menjawab, 'Mereka adalah

orang-orang yang pergi ke suatu wilayah yang dekat dengan kami

yang bernama Harura'. Aisyah berkata lagi, 'Sungguh seandainya

Ibnu Abi Thalib itu mau tentu dia menceritakan perihal mereka

kepada kalian'." [Mendengar hal ituJ Ali pun bertahlil dan bertakbir,

lalu berkata, "Aku pernah menemui Rasulullah SAW saat itu tidak

ada orang lain bersama beliau selain Aisyah, lalu beliau bersabda,
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'Bagaimana engkau dan suatu kaum yang keluar dari arah Masyiq,
di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang tangannya seperti
buah dada perempuan Habasyah'. Aht persumpahkan karian kepada
Allah, apakah alat sudah mengabarkan kepada kalian bahwa orang
tersebut ada di antara mereka?" Mereka menjawab, "ya.,' [Ali lanjut
berkataJ, "Lalu kalian datang kepadalru dan mengatakan tidak ada di
antara mereka. Lalu alcu bersumpah kcpada kalian bahwa dia ada di
antara mereka. Kemudian kalian datang l<epadaht dengan
menyeretnya, seperti cii-ciri yang telah diceritakan kepadalcu."
Merelra berkata, "Ya Allah, benar." Malca Ali pun bertahlil dan
bertakbi).

Dalam riwayat Abu Al Wadhi dari Ali disebutkan, ieJr rfii
(carilah si lengan pendek),lalu dia menceritakan haditsny4 dan di
dalamnya disebutkan , # ,* ,Pt t ii b i?,#,6 (Latu mereka

mengeluarkannya dari tumpukan mayat-mayat di tanah). Abu Al
Wadhi mengatakan, ,53-3 b ,,:ri- c:;E1'i W-j ** {l'$1 ;V
?i.it ft e'o,i;S ?t:;.1 ibUt,ra * sr;;t (Seatran-atran atat

melihatnya seperti orang Habasyah yang mengenakan mantel, salah
satu tangannya seperti buah dada perempuan yang di atasnya
terdapat bulu-bulu seperti ekor berang-berang). Kemudian dari jalur
Abu Maryam, dia berkat\ t:-* oet ;1;.a, e d Lie.J' tU;1 o,C b1
,. - t
h tl, e ust;;iilr ri q,i ,F,J-';tr')W ?& {#-ii-lit ,)Lf;.'n*i'tt
s;t-tr 9fr ,b'cltj;a *v q:tht *'b"rd; *..i, ,* ifi, ,,s:ri (Jilw.

memang itu, berarti si lengan pendek itu sungguh pernah bersama
kami di masjid, dia seorang fakir, alru pernah memberinya manter
bertudunglat, dan alru pernah melihatnya ikat makan jamuan ali. Dia
biasa dipanggil Nofi' yang berbuah dada, dan itu ada di tangannya
seperti buah dada perempuan yang dipangkalnya ada seperti puting
dada perempuan, ujungnya berbulu seperti ekor larcing). Keduanya
diriwayatkan oleh Abu Daud.
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Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dari jalur Abu Maryam

secara penjang lebar, di dalamnya disebutkan , ,1,:.1.s ,):.3 $:t-V'OS t
'cl*)'a:;5 tjra'+U"iLV5 .1, L# HW)b') o'i$tJ;.;"oi
'q'u.i'tA;9f ',H'6& 6:#-'6-i:) r? i:BJ, (Ati pernah

menceritaknn lcepada kami sebelumnya, bahwa ada suatu kaum yang

keluar [memisahkan diriJ, dan ciri mereka adalah ada seorang laki-

laki yang berlengan pendek. Alat mendengar itu darinya berkali'kali,

dan alru juga mendengar tentang si lengan pendek, sampai-sampai

aku melihatnya membenci hidangannya knrena seringnya mendengar

itu darinya). Di dalamnya juga disebutkan, r|--,*-'oi U.t;*i;i'i

d H t*5'otfr+i :Jtii iH ,yt ,E & ,tj* C t$rr,ilr!*jr
{L-f YU,.G 6 &tj :j6i .*gL' (Ali kemudian memerintahkan para

sahabatnya untuk mencari si lengan pendek, maka mereka pun

mencarinya namun mereka tidak menemuknnnya. Hingga akhirnya

seorang lelaki datang menyampaikan knbar gembira, "Kami telah

menemukannya di bawah dua mayat di sebuah aliran air." Mako Ali
pun berlrnta, "Demi Allah, alat tidak berdusta, dan tidak akan

berdusta.")

Dalam riwayat Aflah disebutkan, i6 vr^ Jrt'# ,V'lui
lJut ,ii Jl,,* ,p'rt,jd .(iri i?r'"ri" rih ,'oy,;|r 4F 'u bj
rii tr.r-J j+'*;;i'r}rrtt*S ,#*u,s, ebb ,?\i'CE (Ali

kemudian berkata, "Siapa di antara knlian yang mengenali orang

ini?" Seorang laki-laki di antara yang hadir berknta, "Kami

mengenalnya, dia adalah Hurqush, dan ibunya ada di sini." Maka Ali
pun mengirim utusan kepada ibunya, lalu ibunya berkata, "Ketika aku

sedang menggembala kambing di masa jahiliyah, tiba-tiba aku

ditutupi seperti nantngan, hingga akhirnya alru hamil karenanya, lalu

alat melahirkan ini.') Sedangkan dalam riwayat Ashim bin Syamkh

dari Abu Sa'id, dia berkata, '*i ipht ,)b Ut i6A('ui,F ,f:o
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'q;t l I dy ,,l., t*p h' e it ,S'yri,6 4t ,+'t ul r..:,*ir ,'ltt $ili
t-;l,a J:*',b {t Cri 3nr *fd .u.;4 'qft t1 6epuluh orang

sahabat Nabi SAW menceritakan kepadalu bahwa Ali berknta,

"Carikan untukku tanda yang telah disabdalmn Rasulullah SAW

kepadala4 knrena sesungguhnya alu tidak berdusta dan tidak akan

berdusta." Tak lama kemudian lelaki tersebut dibawa kepadanya,

malra Ali pun memuji Allah l@tilu mengetahui tanda tersebut).

Dalam riwayat Abu Bakar maula Al Anshar dari Ali
disebutkan, pLji '* 4* (Masanya adalah tujuh bulan), dan di

dalamnya juga disebutkan, Jui .41 ,Ft ,y'l,i.Wi G\.qj;At'ot
b, o,* ,Wi*,jiir '6i /, f *;i:.'ri ff ir irrf t jt,V
i;s[- Us 6'&b'.;ii t.' #:,rj i\l',*,Jfiil tli'i ;;5 (Bahwa

orang-orang mer(Na tertekan setelah membunuh orang-orang

Nahrawan, maka Ali berkata, "Sungguh aht tidak memandangnya

lrecuali dia berasal dari kalangan merelm." Mereka kemudian

menemulrannya di tepi sungai di bawah tumpuknn mayat-mayat, maka

Ali pun berknta, "Allah dan Rasul-Nya benar." Lalu orang-orang pun

senang saat melihatnya [si lengan pendekJ dan bergembira serta

hilanglah perasaan yang tadinya rnerelca rasakan).

*iA? ,)61OU berkata, "Kemudian turunlah ayat.")Dalam

riwayat As-Sarakhsi disebutkan dengan bentuk jamak, i+t.

grilL-St ,l-'!a#-,y"&j (Dan di antara mereka ada orang

yang mencelamu tentang [pembagianJ zakat). Kata al-lamzu

artinya cela, ada yang mengatakan, bahwa itu adalah mencela di
hadapan orang lain, dan ada juga yang mengatakan, batrwa itu
dilalnrkan secara langsung. Sedangkan kata al hamzu adalah mencela

di belakang (tidak secara langsung). Maksudnya, mencelamu

berkenaan dengan pembagian zakat. kti dikuatkan oleh redaksi yang

terdapat dalam kisah tersebut, yang mana or?ng tersebut mengarahkan
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perkataannya, i1t Llj Vrn-:i CIJ.;S 9;a (Ini adalah pembagian yang

tidak dimalrsudkan untuk memperoleh lceridhaan Allah). Saya belum

menemukan tambahan redaksinya kecuali yang terdapa dalam riwayat

Ma'mar.

Abiltrrazzaq juga meriwayatkannya dari Ma'mar tapi terlebih

dalrulu menyebutkan sebelum redaksi, e*.d;1,i6 .rrujr Uy:l *
(Merelra keluar lcetilu persatuan orang-orang telah terpecah." Dia

berlcata, "Lalu turunlah ayat tentang mereka.') Setelatr itu dia

menyebutkan perkataan Abu Sa'id berikutnya. Riwayat. ini memiliki

hadits penguat dari hadits Ibnu Mas'ud, dia berkat 
^, !r'l1J|j'C 6

'*t W, *j o a;it e;6 ttl.,lS:tn-ru-tt ti*,* e*'Pi # h',p
g'6:i"Sr \Fr.'!:H)i- ci'i<l:> U,p,S'A .iU lXetika Rasulullah SAW

membagikan harta rampasan perang Hunain, alcu mendengar seorang

laki-laki berkata, "sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan

untuk mendapat keridhaan Allah." Mala turunlah ayat, "Dan di

antara mereka ada orang yang mencelamu tentang [pembagianJ

zakat. ") Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih.

Pada pembahasan tentang p€rang Hunain telah dikemukakan

riwayat ini tanpa tarnbahan redaksi ini. Dalam riwayat Utbah bin

Wassaj dari Abdullah bin Umar terdapat redaksi yang menguatkan

tambahan ini, yaitu $-:Jui r*, #- *Upk;i ypAf e'*',W
,)#'lrri t-;'r-|;) (Lalu beliau membagikannya kepada para

sahabatnya, sementara seorang laki-laki yang tengah duduk tidak

beliau beri apa-apa, maka dia berkata, "Wahai Muhammad, alat

melihatmu tidak berlafu adil-') Sementara dalam riwayat Al Wadhi

dari Abu Barzah juga dikemukakan redaksi serupa. Ini menunjukkan

bahwa orang yang melontarkan perkataan sinis tersebut karena dia

tidak mendapat bagran dari pemberian tersebut. Seandainya dia

mendapatkan bagian te,lrtu dia tidak akan mengatakan demikian. Ath-

Thabarani juga meriwayatkan redaksi serupa hadits Abu Sa'id dengan
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tambahan di bagian akhirnya, *v ht e'$t Jili,:+ia,Y"j,,fF
3]U;l9 i$i'^:b &s QVo*un beliau lupa akan orang tersebut hingga

dia pergi, kemudian Nabi SAW menanyakannya, lalu ketika dicari dia

tidak ditemukan). Sanad hadits ini jayyid.

Catatan

Ada kisah lairrnya mengenai kaum Khawarij yang berasal dari

Abu Sa'id Al Khudri yang bertentangan dengan riwayat ini, yaitu

hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad ja1ryid dari Abu

Sa'id, dia berkata , 'Jh) [ , 
jrli *t # h' & il J?: jl ft liE

4t *\l,Jui .* ;6-W Ht',* &,r,iy tkcs'tx'oTy ;t,!,
lr',-'t; VI;rA ;&1s'dk-bi;i ,ra;-ar'rt:Ji ,6i. i *l+ii ,i6 .iii6
|;p s-,iui ,&j ilai' erq ,{'fr'} ,:,.,",il MG #i+\\,fi. pt #
'Ai);bbt,ra'tttl{: # to' ,3; U,;A .e;*V+u etta 1;-4\y
r ;j,*1t b i&tt 6 F- G u-irsr'u oip",Wt ;'::w,t o-t7li o:jV

S"jt? p ,Fi6,, ,ri o3ii;- (Abu Bakar dating menemui Rasulullah

SAW lalu berkata, "Wahai Rasulllah, sesungguhnya tadi aku melewati
lembah ini, ternyata ada seorang laki-laki dengan penampilan bagus

yang tengah khusyu mengerjalmn shalat." Maka beliau berkata,
"Pergilah ke sana, lalu bunuhlah dia." Maka Abu Bakar pun
beranglrat menujunya, tatkala dia mendapatinya tengah shalat,

hingga dia enggan. membunuhnya, lalu dia kembali. Nabi SAW

kemudian bersabda kepada Umar, "Pergilah kepadanya lalu
bunuhlah dia." Maka Umar pun berangkat, dan ketika melihatnya

seperti itu, dia pun kembali. Maka beliau bersabda kepada Ali,
"Wahai Ali, pergilah kepadanya, lalu bunuhlah dia." Maka Ali pun
berangkat, namun tidak melihatnya. Nabi SAW kemudian bersabda,

"Sesungguhnya orang itu dan kawan-kawannya biasa membaca Al
Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka. Merekn keluar
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dari agama dengan cepat seperti halnya anak panah yang keluar atau

lepas dari sasaran, kernudian mereka tidak akan kembali kepadanya.

Karena itu, bunuhlah mereka. Mereka adalah seburuk-buruk

manusia.')

Hadits ini memiliki hadits penguat lainnya dari hadits Jabir

yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para periwayafrrya tsiqah.

IIri bisa dipadukan, bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang

disebutkan dalam kisatr tadi (yakni yang mencela pembagian Nabi

sAuD, sedangkan kisatrnya yang kedua ini berselang jauh dari yang

pertama. Nabi sAw memberi izin rnembunuhnya, padatral

sebelumnya beliau melarangnya, karena sudah tidak ada alasan untuk

tidak membunuhnyq yaitu tidak ada lagi peluang untuk membujuk

(meluluhkan hati). Tampaknya, beliau sudah tidak perlu lagi bersikap

demikian setelah Islam tersebar luas, sebagaimana halnya beliau

melarang menyalatkan orang yang dinisbatkan kepada kemunafikan,

walaupun sebelumnya hukum-hukum Islam berlaku padanya' Selain

itu, Abu Bakar dan Umar tetap berpegang dengan larangan pertama,

yaitu melarang membunuh orang yang mendirikan shalat, dan dalam

kasus ini mereka berdua mengartikan perintah itu dibatasi dengan

"tidak shalaf'. Oleh karena itu, mereka berdua tidak membunuhnya

lantaran masih adanya faktor shalat, atau karena lebih kuatnya aspek

larangannya.

Kemudian saya temukan dalam kitab Maghazi Al umawi dali

riwayat Mursal Asy-Sya'bi hadits yang mTP d*q:" pokok kisah ini'

i;- i ti ,'ts :ii'o:i q e"u)!;,i,fr' &i1ui' "iw6lq 
bt'i

'.:h,j 'ae:i ,Jvi iy C +:*.i!i6 ';i1 ,'Jtrt f.v.i o; 'n: .,sv". "t-i

e.eij.J'rt O:$i'Ot (Kemudian beliau memanggil seiumlah orang,

lalu memberi merekn ftagianJ. Setelah itu seorang laki-laki berkata,

"sungguh engknu telah membagi, dan knmi tidak melihat itu adil"'

Beliau bersabda, "Kalau begitu, maka tidak ada orang yang adil

setelahlat." Beliau ftemudian memanggil Abu Bakar lalu berkata,
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"Berangkatlah engkau, lalu bunuhlah dia." Malm Abu Bakar pun
berangkat, namun' tidak menemulcannya, lalu dia berkata,
"Seandainya aku berhasil membunuhnya, sungguh alat berharap
bahwa itu yang pertama dan yang terakhir.')

Pelaiaran vans daoat diambil:

Hadits ini mengandrmg sejumlah pelajaran selain yang telah
dikemukakan, yaitu:

1. Ali memiliki kedudukan yang agung, dan bahwa dia adalah

pemimpin yang sebe,lrarnya dan berada di atas kebenaran saat

memerangi orang-orang yang memeranginya dalam perang

Jamal, Shiffin dan lainnya.

2. Yang dimaksud deirgan pembatasan dalam lembaran itu,
berkenaan dengan perkataannya yang disebutkan pada
pembahasan tentang diyat, aia.b[tidrTptIl tJe 6 (Kami tidak

mempunyai, kecttali Al Qur'an dan lembaran finifi adalah
dibatasi dengan "tulisan". kri tidak berarti bahwa tidak ada

yang lain dari Nabi SAW berupa hal-hal yang diberitahukan
Allah kepada beliau selain yang terdapat dalam lembaran
tersebut, karena jalur-jalur periwayatan hadits ini mencakup
banyak hal yang menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang
diketahui oleh Ali dari Nabi SAW, seperti anjuran memerangi
kaum Khawarij dan sebagainya. Sebelumny4 telah
diriwayatkan s@ara pasti, bahwa beliau pernah
memberitahukan kepada Ali, bahwa dia kelak akan dibunuh
oleh orang yang paling celak4 dan ini salah satu dari hal-hal
tersebut. Kemungkinan juga penafian tersebut dibatasi dengan
pengkhususannya terhadap hal-hal itu sehingga tidak menolak
hadits yang dimuat dalarn bab ini, karena dia diikut sertakan

secara kolektif dengm orzmg lain walaupun dalam hal itu Ali
mempunyai kelebihan temendiri dibanding merek4 dan karena
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dia adalah pemeran kisah tersebut, sehingga lebih menonjol

dibanding yang lain.

3. Anjuran tidak membunuh orang yang meyakini batrwa keluar

untuk memisahkan diri dari imaur atau pemimpin selama tidak

mengobarkan api peperangan, atau tidak melakukan persiapan

perang. Hal ini berdasarkan sabdaNabi SAW, p$,t 4*7 $$

(Jilra mereka lceluar, maka bunuhlah mereka). Ath-Thabari

menyebutkan terjadinya ijma' dalarn hal ini berkenaan dengan

orang yang tidak dikafirkan kare,lra keyakinannya. Ath-Thabari

. meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aviz, batrwa dia pernatt

menulis surat te,lrtang kaum Khawarij agar tidak memerangi

mereka: 'Si i*u6,iriny,iri r3'.i;'! ti ttV 11l t:i('i;;-i s

,trJt US (Selama mereka tidak menumpahkan darah yang

haram, atau merampas harta. Topi jilca mereka melahtkan itu,

maka perangilah merelca, walaupun merelca alatah anakla)..

Kemudian dari jalur Ibnu Juraij disebutkan , eAi ,r@'c:i

Si ri $r-tirj=.--lr t r{t ir31 , 
jri yl:Ar ,Se (Ai pernah

bertanya kepada Atha', "Apa yang menghalalkan untuk

memerangi kaum Khawarii?" Dia menjawab, "Bila mereka

merampok dan menebar teror fmenimbulkan rasa tafutJ.')

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari Al Hasan, h" *'et'^fi
gY;,',e yJururLi ,.6ir ,Sri tg:i;- lt glrJt ,511 

's;- 
u€

(Bahwa dia pernah ditanya tentang seorang pria yang

menganut paham Khawarij namun tidak keluar [memisahk'an

diri dari imamJ, dia menjawab, "Perbuatan lebih

mendominasi manusia daripada s ekadar paham.' )
Ath-Thabari berkata" "Ini dikuatkan, bahwa Nabi SAW telatr

menyebutkan sifat-sifat Khawarij, bahwa mereka mengatakan

kebenaran dengan lisan mereka. Kernudian beliau juga

mengabarkan bahwa walaupun perkataan mereka itu benar dari
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4.

segi bertutur, nirmun ifu adalah perkataan yang tidak melewati

kerongkongan mereka. Allah berfirman dalam surah Faathir

ayat 10,,;67 4.Ut,[.At:t'$J, il3' W- flt (Kepada-Nyalah

naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih

dinaiHran-Nya). Allah menyatakan bahwa amal shalih yang

sesuai dengan perkataan yang baik adalah yang mengangkat

perkataan yang baik.

Ath-Thabari juga berkat4 "Hadits ini menjelaskan anjuran

tidak memerangi dan membunuh kaum Khawarij kecuali

setelah kebenaran disampaikan kepada mereka, dengan cara

mengajak mereka untuk kembali kepada agama yang benar dan

memaafkan mereka."

Inilah yang diisyaratkan oleh hnam Bukhari dengan redaksi
judul yang disertai ayat tersebut, dan berdalil dengannya bagi

kalangan yang berpendapat batrwa kaum Khawarij adalah

kafir. Itulatr yang dimaksud dari sikap Imam Bukhari dengan

menyertakan kaum pembangkang bersama mereka (Khawarij),

lalu dia menjelaskan tentang mereka dalam judul tersendiri.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi dalam kttab Syarfu At-
Tirmidzi menyatakan, "Yang benar, bahwa mereka adalah

orang kafir berdasarkan beberapa sabda Nabi SAW, seperti: (a)

lUli 'Uti:fr(Mereka keluar dari Islam dengan cepat), @)

)c ,P'rl[i\'1s""gguh alru al<an membunuh mereka seperti

membunuh kaum Ad), dalam redaksi lainnya disebutkan,

,:r-li (seperti membunuh kaum Tsamud), (c) .i-i;rir 'F e
(Merelra adalah sejahat-jahatnya manusia), padahal tidak ada

yang disifati itu kecuali orang-orang kafir, (d) OJ;JI'fii f+i
J6, i' ,jllS"tunSSuhnya mereka adalah manusia yang paling

dibenci Allah Ta'ala), dan (e) karena mereka mengafirkan

setiap orang yang berbeda keyakinan dengan mereka serta
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memvonisnya kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, mereka

lebih layak menyandang nama itu daripada orang-orang yang

mereka vonis tersebut."

Di antara para imam yang cenderung dengan pendapat ini

adalah syail& Taqiyyuddin As-Subki, dia mengatakan dalam

klrab Al Fatawa, "Orang yang mengalirkan kaum Khawarij

dan Rafidhatr yang melampaui batas berdalil dengan sikap para

sahabat, karena jika tidak mengafirkan mereka berarti

mendustakan Nabi SAW yang telah menyatakan surga bagi

orang-orang )'ang membunuh mereka' Menurut say4 ini

adalatr irgumen yang benar. Sedangkan orang yang tidak

mengafirkan mereka, berasalan bahwa hukum mengafirkan

mereka perlu didatrului dengan pengetahuan yang pasti

mengenai kesaksian fteyakinan) mereka. Mengenai hal ini

perlu diberi catatan, sebab kita mengetahui secara pasti

rekomendasi orang-orang yang mengafirkan kaum Khawarij

hingga saat meninggalnya. Selain itu, cukuplah bagi kita

meyakini bahwa orang yang mengkafirkan mereka (yakni

mengafirkan para sahabaQ adalah kafir. Hal ini dikuatkan

dengan hadits Nabi SAV/, ttlrJt r-'r;;.''ilf ^o\.i'6 ,y

(Barangsiapa mengatakan kafir kepada saudaranya, maka itu

kembali kepada salah satu dari lceduanya). Pul* redaksi

Muslim rlisebutkan , }b '16 il ilt'2:-,0 Ss i1 1<3u W A u
(Barangsiapa yang menuduh seorang muslim sebagai kafir,

atau mengatakan, musuh Allah, maka perkntaan itu kembali

kepadanya)."

Selanjuhya dia berkatq 'Mereka itu ftaum Khawarij), sudah

jelas-jelas menuduh omng-orang yang menurut kami

dipastikan keimanannya kafir. Karena itu menghukumi mereka

kafir adalatr wajib berdasarkan hadits Nabi SAW. Seperti yang

dikatakan tertradap onmg yang bersujud kepada berhala dan
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serupanya, walaupun mereka tidak menyatakan
pembangkangan secara terus terang, karena kekufuran
ditafsirkan juga sebagai pembangkangan. Jika mereka berdalih
dengan rjma' dalarn mengafirkan pelakunya, maka kami
katakan, bahwa hadits-hadits mengenai mereka

mengindikasikan bahwa mereka adalah kafir, walaupun
mereka tidak meyakini secara pasti sucinya orang yang

mengafirkan mereka. Selain itu, keyakinan Islam mereka serta

pengamalan kewajiban-kewajiban tidak menyelamatkan

mereka dari hukum tersebut, sebagaimana halnya tidak
menyelamatkan orang yang bersujud kepada berhala."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara orang yang cenderung

dengan bahasan ini adalatr Ath-Thabari dalam kitab At-
Tahdzib. Setelatr dia me,ngemukakan beberapa hadits bab ini,
dia berkat4 "Ini mengandung sanggahan terhadap pendapat

yang menyatakan bahwa tidak seorang pun ahli kiblat yang

keluar dari Islam setelatr dia berhak terhadap hukumnya
kecuali jika bermaksud keluar dari Islam dalam keadaan

mengetahui bahwa itu membatalkan keislamannya. Hal ini
berdasarkan sabda Nabi SAri/ , oiVi oiTr o'jV-j At ti*
j'*r'+,t:fu-f; ly-I; s2 (Mereka mengatakan keb,enaran

dan membaca Al Qur'an, namun keluar dari islam dengan

cepat dan tidak ada sesuatu pun yang masih menempel pada
mereka). Seperti yang diketahui, batrwa mereka tidak
menghalalkan daratr dan harta kaum muslimin kecuali karena

kesalahan dari mereka berdasarkan ayat Al Qur'an yang

mereka takwilkan dengan penakwilan yang bukan
maksudnya."

Setelalr itu dia meriwayatkan hadits dengan sanad yang shahih

dari Ibnu Abbas, )iaitu ketika disinggung tantang kaum

Khawarij di hadapannya serta apa yang mereka peroleh dari

FATIIUL BAARI _ 135



pembaciuur Al Qur'an, dia mengat a?an, i\-3115, #r|t*:$"

*.t::*:i'$ (Mereka mempercayai ayat-ayat mukham, namun

merelra binasa pada ayat-ayat mutasyabih). Pendapat tersebut

dikuatkan oleh adanya perintah.r1"tuk mernbunuh mereka di

samping hadits Ibnu Mas'ud, P)lJ o:l.iy.ll *-, YfY,F&', i
(TidaHah halal membunuh seorang muslim kectali karena

adanya salah satu dari tiga hal)di antaranya: C.luiir ,yS.'!16t

r;6iJ)-(orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan

diri dari jamaah).

Al Qurttrubi dalam V{ttab Al Mufhim berkata, "Pendapat yang

mengafirkan mereka dikuatkan oleh perump&m yang

disebutkan dalam hadits Abu Sa'id." Maksudnya, hadits yang

akan dikemukakan pada bab berikutnya, karena maksud hadits

itu secara tekstual adalah mereka keluar dari Islam dan tidak

ada sesuatu dari Islam yang masih melekat pada mereka"

seperti lepasnya anak panah dari sasaran. Karena begitu cepat

anak panah itu menembus sasaran dan kuatnya si pemanah

sehingga tidak ada sesuatu pun (darah dan serupanya) yang

menempel pada anak panatrnya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda

beliau, i:$tj,>"pr g; (melewati latoran dan darah).

Penulis kitab Asy-Sytfa' berkat4 'Demikian juga kami

rnenetapkan kufumya setiap orang yang mengatakan perkataan

yang menyebabkan sesatnya umat atau mengkafirkan sahabat."

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh penulis kitab lr-
Raudhah dalam pembahasan tentang murtad dan dia pun

menyepakatinya. Sementara mayoritas atrli ushul 66i ft3[angan

atrli Sunnah berpendapat bahwa kaum Khawarij adalah fasik,

dan bahwa hukum Islam berlaku terhadap mereka karena

mereka rnengucapkan dua kalimat syahadat serta

melaksanakan rukun-ruktm Islam. Mereka dianggap fasik
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karena mengafirkan kaum muslimin berdasarkan penalorilan

yang rusak, dan itu menarik mereka kepada menghalalkan

darah dan harta orang-orang ymrg berseberangan dengan

mereka, serta menyatakan mereka kafir dan musyrik.

Al Khaththabi berkat4 '?ara ulama kaum muslimin
sependapat, bahwa kaum Khawarij dengan kesesatan mereka

adalah salah safu golongan di antara golongan-golongan kaum

muslimin. Mereka membolehkan pernikatran dengan kaum

Khawarij dan memakan sembelihan mereka. Mereka juga tidak

kafir selama berpedoman dengan pokok-pokok Islam."

Iyadh berkat4 'Masalatr ini harrrpir menjadi masalatr paling

rumit di kalangan para ahli kul*r dibanding dengan masalah-

masalah lainny4 sampai-sampai sang ahli fikih Abdul Haq

menanyakan hal ini kepada Al Imam Abu Al Ma'ali, lalu

karena tidak dapat memberi jawaban yang pasti, dia pun

beralasan bahwa memasukkan orang kafir ke dalam agarna

(yakni mengakuinya sebagai muslim) dan mengeluarkan orang

Islam dari agama (yakni mengkafirkannya) adalah perkara

besar dalam perkara agama. Sebelum itu, Al Qadhi Abu Bakar

Al Baqillani dia mengatakan, 'Mereka (kaum Khawarij) tidak

menyatakan kufur, tapi mereka mengatakan perkataan-

perkataan yang mengarah kepada kekufuran'."

A1 Ghazali dalam krtab At-Tafriqah baina Al Iman wa Az-

Zandaqah berkat4 'Yang perlu drjaga dari perkara

mengafirkan orang lain adalatr perkara yang ada jalannya

untuk itu, karena menghalalkan darah orang yang biasa

mengerjakan shalat disertai dengan mengikrarkan tauhid

adalah suatu kesalahan. Sedangkan kesalahan dalam

membiarkan hidup seribu orang kafir adalatr lebih ringan

daripada kesalahan dalam me,numpahkan darah seorang

muslim."

FATHI'L BAARI _ \37



Di antara alasan mereka yarrg tidak mengafirkan kaum

Khawarij adalah sabda Nabi SAW dalam hadits ketiga dalam

masalah ini (hadits nomor 6931). Maksudnya, setelah beliau

menyebutkan keluarnya mereka dari agama, beliau bersabda,
'c w),{' ,F *?, G q{;i ttal it M Jl.e*" dl,6r}r'1,$
"oloJ 

7.t)t llalu si pemanah melihat anak panahnya, kemudian

panglralnya, lalu batangnya, lantas dia mempertanyakan ekor

panahnya, adakah darah yang menempel padanya).

Ibnu Baththal berkata, 'Mayoritas ulama berpendapat bahwa

kaum Khawarij tidak keluar dari golongan kaum muslimin

berdasarkan sabda beliau, 9:P, ,f a:{,;:- (mempertanyaknn

ekor anak panah), karena mempertanyakan ini berasal dari

keraguan. Karena ada keraguan dalam hal itu maka mereka

tidak divonis keluar dari Islam, sebab orang yang dipastikan

terikat oleh Islam dengan keyakinan maka dia tidak keluar

darinya kecuali dengan keyakinan pula. Ali pernah ditanya

tentang orang-orzrng Nahrawan, apakah mereka kafir? Dia

menjawab, 'Merekajuga lari dari kekufuran'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika riwayat ini valid dari Ali, maka

diartikan bahwa dia tidak mengetatrui keyakinan mereka yang

mengharuskan pengkafiran mereka menurut orang-orang yang

mengafirkan mereka. Argumen Ibnu Baththal dengan sabda

Nabi SAW, 9?, G.s7q(mempertanyakan ekor anak panah)

perlu diberi catatan, karena disebutkan pada sebagian jalur

periwayatan hadits itu seperti yang telah dan yang akan

dikemukakan, ,,P.-'+W { gia"* ada sedikit pun darinya

yang menempel), dan pada sebagran jalur periwayatannya

disebutkan dengan redaksi, ?:-Sr: bpt|* (melewati kotoran

dan darah)

Cara memadukan keduany4 batrwa si pemanatr ragu, apakah
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pada ekor anak panahnya ada sesuatu atau tidak, kemudian

ternyata dia menemukan tidak sedikit pun dari bintang yang

dipanahnya itu ada yang menempel pada anak panahnya. Bisa
juga perbedaan itu diartikan sebagai keberagaman di kalangan

mereka,danlaf azhsit-15-(mempertanyakan)mengisyaratkan

bahwa pada sebagian mereka masih ada Islamnya.

Al Qurthubi dalam kitab Al MuJhim berkata, "Pendapat yang

mengkafirkan kaum Khawarij lebih dominan dalam haditsnya.

Berdasarkan pendapat yang mengkafirkan mereka, maka

mereka diperangi, dibunuh dan diambil hartanya. Demikian

pendapat segolongan ahli hadits mengenai harta kaum

Khawarij. Sedangkan menurut pendapat yang tidak

mengkafirkan mereka, maka mereka diperlalnrkan sebagai

pemberontak jika mereka menunjukkan pembangkangan. Jika

kaum Khawarij yang tetap melakukan bid'ah secara terang-

terangan, apakah setelah disuruh bertaubat harus dibunuh, atau

tidak dibunuh tapi diupayakan untuk menyangkal bid'ahnya?

Mengenai masalah ini ada perbedaan pendapat sesuai dengan

perbedaan pendapat dalam hal mengkafirkan mereka. Masalah

mengafirkan adalah masalah berat yang tidak mudah selamat

darinya."

Dia berkata, "Dalam hadits tadi terkandung tanda kenabian,

yang mana Nabi SAW mengabarkan tentang apa yang akan

te{adi sebelum hal itu terjadi, bahwa ketika kaum Khawarij

mengafirkan orang-orang yang menentang mereka, mereka

menghalalkan darah orang-orang itu, meninggalkan atrlu

dzimmah dan menyatakan pembatalan damai. Mereka juga

tidak memerangi kaum musyrikin dan sibuk dengan

memerangi kaum muslimin. Semua ini adalatr dampak dari

ibadah orang-orang bodoh yang tidak tercerahkan dengan

cahaya ilmu dan tidak berpegang dengan tali ilmu yang kokoh.

Cukuplah dengan pernyataan pentolan mereka yang
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5.

memprotes sikap Rasulullatr SAW dan menilai beliau telah

berlaku tidak adil."

Ibnu Hubairah berkata n'Hadits ini menunjukkan bahwa

memerangi kaum Khawarij lebih utama daripada memerangi

kaum musyrikin. Hikmalmya dengan memerangi mereka

berarti memelihara modal Islam, sedangkan memerangi kaum

musyrikin adalatr mencari keuntungan, sedangkan memelihara

modal lebih utama."

Larangan mengambil zhatrir semua ayat yang bisa ditakwilkan,

yang mana berpendapat dengan zhatrirnya bisa menyelisihi

ijma'para salaf.

Peringatan terhadap sikap berlebihan dalam menjalankan

agirmas mengada-ada dalam beribadah dengan memasukkan

hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat ke dalam jiwa.

Pembuat syariat sendiri telatr menyatakan bahwa syariat itu

mudah dan torelan, sikap keras yang terhadap orang-orang

kafir, sedangkan terhadap orang-orang beriman adalah sikap

lembut. Kaum Khawarij malatr bersikap sebaliknya

sebagaimana yang telah dikerrukakan.

Orang-orang yang tidak mau patuh kepada imam (pemimpin)

yang adil harus diperangr, dan orang yang menabuh genderang

perang berarti dia berperang berdasarkan keyakinan yang

rusak. Demikian juga orang yang merampok dan menebar teror

kepada orang lain di jalanan serta membuat kerusakan di muka

bumi. Sementara orang yang keluar dari ketaatan terhadap

imam lalim yang hendak menguasai hartanya, jiwanya atau

keluarganya, maka itu dimaafl<an dan tidak boleh diperangi,

bahkan dia berhak untuk membela diri, serta menjaga harta dan

keluarganya semampunya. Penjelasan tentang hal ini akan

dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

7.
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9.

Abdullah bin Al Harits, dari seorang laki-laki bani Nadhr, dari

Ali, saat dia menyinggung tentang kaum Khawarij, Ali
berkata,'i'tb.rit 16 {iA $t;1 rrte'o*,epui'lv rlr;1 t tae i1

f r;,; '-{'t* (Jika merelca menentang imam ,oof ,Or, maka

perangilah mereka, tapi jika mereka menentang imam yang

lalim malra ianganlah knlian memerangi mereka, karena itu
adalah catatan tersendiri untuk merekn).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apayang dialami oleh Al Hasan bin
Ali, kemudian warga Madinah di Harrah, lalu Abdullatr bin
Az-Zubar, lantas para Al Qur'an yang melawan Al Hajjaj
dalam kisah Abdurrahman bin Muhammad bin Al Asy'ats

dimaknai seperti itu.

Mencukur habis rambut adalah perbuatan yang tidak

dianjurkan oleh agama. Mengenai kesimpulan ini ada catatan,

karena kemtrngkinan maksud beliau adalah menjelaskan

tentang sifat mereka, bukan bermaksud mencelanya. Abu
Awanah memberi judul untuk hadits-hadits ini dalam kitab

Ash-Shahih "Keluamya kaum Khawarij disebabkan oleh

dampak pembagian, padatral bagtan itu sudah benar namun

tidak mereka ketahui'

Seseorang boleh memerangi kaum Khawarij dengan syarat-

syarat yang telah dikemukakan tadi, dan boleh membunuh

mereka di dalam peperangan, serta dipastikannya pahala bagi

yang membunuh mereka.

Hadits ini menunjukkan bahwa di antara kaum muslimin ada

yang keluar dari agama tanpa bermaksud meninggalkannya

dan tidak memilih agama lain selain Islam, dan batrwa kaum
Khawarij adalatr ahli bid'ah yang paling buruk di antara umat

Muhammad dan lebih buruk dari kaum Yatrudi dan Nasrani,

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan terakhir ini berpangkal

10.

11.

1

i
i
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72.

13.

dari pengafiran mereka sec:ra mutlak.

Hadits ini menunjukkan bahwa Umar RA memiliki kedudukan

yang tinggi kare,na arnbisinya terhadap agilma.

Pembenaran tidak cukup dengan realita yang tarnpak walaupun

kebenaran itu dapat disaksikan secara nyata di dalam ibadah,

kesederhanaan dan kekhusyuan, hingga perihal batin dapat

diketatrui.

Kedua,.erljr E gla rsi,, Jt-'W (Alat mendengar beliau

bersabda -sambil *"nuniulrl*n tangan beliau ke arah lrak-).
Dalam riwayat Ali bin Mushir dari Asy-Syaibani yang diriwayatkan

oleh Muslim disebutkan dengan redaksi, 0;'-:ojt't-j"3 (Ke arah

Masyriq).

ot*:X (Ivlereka keluar dengan cepat).Ibnu Baththal berkata,

'Menurut para atrli batrasa kata al muruuq artinya keluar dengan

cepat. Contohnya, maraga as-sahmu min al gharadhi (anak panah itu

menembus sasarannya hingga keluar lagr)."

"*:jt'H #t Oj; (Seperti anak panah yang melesat dari

sasaran). Abu Awanah menambahkan dalam kitab Ash-Shahih dall-

jalur Muhammad bin Fudhail, dari Asy-Syaibani, ;{ r 'c,ji ,7iJa

.alt't:aii I |{i {p tn' d*',4,'u ti,", ,J6 tA1,6 (Jsair berkata:

Aht berlrata, "Adakah tanda pada mereka?" Dia menjawab, "Alat

mendengar dari Nabi SAW, 'Alat tidak menambahinya untulonu'.")

Mengenai hal ini, Satral bin Hunaif menyatakan, bahwa kaum

Hururiyah adalah yang dimaksud sebagai orang-orang yartg

disebutkan dalam hadits-hadits pada kedua bab ini. Ini menguatkan

keterangan yang lalu yang menyatakan batrwa Abu Sa'id tidak

berkomentar mengenai nama dan penisbatan, bukan mengenai siapa

mereka yang dimaksud itu.

Ath-Thabari berkat4 "Hadits tentang kaum Khawarij ini
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diriwayatkan dari Ali secara lengkap dan secara ringkas oleh

Llbaidullah bin Abi Rafi', Suwaid bin Ghaflah, Ubaidah bin Amr,
Zaid bi:e Wahab, Kulaib Al Harmi, Thariq bin Ziyad dan Abu

Maryam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selain itu, diriwayatkan juga oleh

Abu Wadhi, Abu Katsir, Abu Musa, Abu Wail di dalam Musnad Ishaq

bin Rahawaih, Ath-Thabarani, Abu Juhaifah yang diriwayatkan oleh

.Nl Bazzar, Abu Ja'far Al Farra' maula Ali yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabarani dalam kitab Al Ausath, Katsir bin Numair dan Ashim

bin Dhamrah.

Selanjutnya Ath-Thabari berkata, "Hadits ini diriwaya&an dari

Nabi SAW selain oleh Ali bin Abi Thalib, atau sebagiannya, oleh

Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzafi,Ibnu Abbas, Abdullatr bin Amr bin

Al Ash, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al Khudri, Anas bin Mali, Hu&aifah,
Abu Bakrah, Aisyah, Jabir, Abu Barzatr, Abu Umamah, Abdullah bin

Abi Aufah, Sahl bin Hunaif dan Salman Al Farisi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selain itu, diriwayatkan juga oleh

Rafi' bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqash, Ammar bin Yasir, Jundab bin
Abdillah Al Bujali, Abdunahman bin Aris, Uqbah bin Amir, Thalq

bin Ali dan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani

dalam kitab Al Ausath dengan sanad yang jayyid dari jalur Al
Farzadaq sang penyair, bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Abu

Sa'id, ketika dia bertanya kepada keduany4 dengan berkata,

"Sesungguhnya aku ini orang dari Timur, dan sesungguhnya ada suatu

kaum yang keluar menyerang kami membunuh orang-orang yang

mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah', dan tidak membunuh selain

mereka." Lalu keduanya berkata, "Kami mendengar Nabi SAW

bersabda, F t( 'Ji tY W * ?i'rtt "&)3';,,' (Barangsiapa

membunuh mereka makn dia memperoleh pahala syahid, dan

barangsiapa yang dibunuh oleh mereka makn dia memperoleh pahala

syahid);'
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Semua yang meriwayatkan hadits itu berjumlah 25 sahabat,

dan jalur-jalur periwayatan dari mereka sangat banyak dan beragam

seperti halnya pada jalur periwayatan hingga Ali, Abu Sa'id, Abdullatt

bin Umar, Abu Bakrah, Abu Barzah dan Abu Dzar. Keselunrhan

hadits ini memastikan bahwa hal itu benar berasal dari Rasulullah

SAW.

8. Sebda Nabi SAW ,qfuari Kiantd tidak akan teriadi hingga ada

dua kclompok yang saling berperang dengan klaim yang sarna.D

,t ,:rt-:{p h' d* :, J;rjG rj6 ir ior 's?:ri;} 
,r) r

.i+trl-.r,a ,r4 # ,* tilil;,
6935. Dari Abu Hurairah RA, dia berkatq 'S.asulullah SAW

bersabda 'Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga ada dua kelompok

yang saling berperang, dengan Haimyang sama'."

Keteransrn Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Hari Kiamat tidak akan teriadi

hingga ada dua kelompok yang saling berperang, dengan klaim yang

samo-'J Demikian Imam Bukfiaxi memberinya judul dengan redaksi

haditsnya"

Penjelasan hadits ini akan dipaparkan p"du,.?*tbahasan

tentang fihah. Di dalam redaksi haditsnya disebutkan, 
'eifi. r;i:i.itill-

''-J$b (Akan terjadi peperangan besar di antara keduanya). Yang

dimaksud dengan kedua kelompok itu adalah kelompok Ali dan

kelompok Muawiyatr, dan yang dimaksud dengan klaim ini adalah

Islam. De,mikian menurut pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud adalatr keyakinan mereka sama-suuna meyakini
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di atas kebenaran. Imam Bukhari mengemukakannya di sini untuk

mengisyaratkan redaksinya pada sebagian jalur periwayatannya

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur Abu

Nadhrah, dari Abu Sa'id yang menyerupai hadits bab ini dengan

tarnbahan di bagian akhirnya, ;'tl te-Jii ";dtr;UV\I^S ii 6ii!
'g/rur .fui (Ketika mereka sedang seperti itu, tiba-tiba keluar suatu

kelompokyang [kemudianJ dibunuh oleh kelompokyang lebih benar).

Dengan demikian tampaklah kesesuaiannya dengan bab sebelumnya.

Tentang Orang-orang yang Menakwilkan

'l-+J -i}; i ,:r*..:t'ul j1t';.i:r:; €';:t *w it f
'ii *cl;jt;'#qLifri?i f)d,* i *1t
iu' & lot J;1rr* Gpu.j,ltii';tX* u.?q'd*
t t,;f /\? 'b6:|A.;,iy s:U.'cru$ ,*, p
,*.i):Ji'*'$;dk p:rrfLlr' & it Jt-rq;;
'::l;l; ,',i?i -Gt3/;ji- ,sta'^#'; p ,P'i.hilu ,g<,tidt

,J i i .pt{r i' ,k *t J';:r,A:Gl :sG rir'r;:t ,u

ai;1, ,;a jl;i *"r;a\t,J- I' J?rL\:t; ,:,;.k
,:l ',t t'\t.J- l' )';', A.ilii Lii,;;tt .6:i:;uU-
f\? & pv'-flt ;r4',; ti l.ry- ol ,l' J;, r:-:Lra

ir'ii",1- l' J;, ,Su; .pl'jlti.,? ei;f Ulr: ,Vi i
.G37-'^* $i"tjt ,:)?'6.ic* Ui;t ji U +'ri',*,
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ar jF , JG'; .r/ vk :'rt*,') ;P \t k yt J'ir'lG
,'Jo i uit sk :Jw .'-:6 .,* Uiir {p: {'?" ,v

'c ''; ri rriiv *?l # ,p'Sii or;st ui t1.9*ulrls.jvc?f , .

6936. Dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan

kepadaku, batrwa Al Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin

Abdul Qari' mengabarkan kepadanya, bahwa keduanya pematr

mendengar umar bin Khaththab berkata, "Aku mendengar Hisyam

bin Hakim membaca surah Al Furqaan semasa Rasulullatr SAW masih

hidup, lalu aku mencermati bacaarurya, ternyata dia membacanya

dengan beragam dialek yang mana Rasulullah sAw tidak pemah

membacakarxrya kepadaku seperti itu. Maka hampir saja aku

menubruknya di dalam shalat. Lalu aku menunggunya hingga dia

salam, kemudian aku menarik sorbannya 
-1fau 

dengan sorbarurya-

lalu aku berkata, 'Siapa yang membacakan surah ini kepadamu?' Dia

menjawab, 'Rasulullah SAW membacakannya kepadaku'. Aku

berkata lagi kepadanya, 'Engkau bohong. Demi Allah, sesungguhnya

Rasulullah SAW pernah membacakan kepadaku surah yang aku

dengar engkau membacanya itu'. Selanjutnya aku pergi membawanya

kepada Rasulullah SAW, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah;

sesungguhnya aku mendengar oJang ini membaca suratr Al Furqaan

dengan dialek-dialek yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku,

dan engkau pernah membacakan surah Al Furqaan kepadaku'.

Rasulullah SAW bersabda, 'Lepaskan dia wahai lJmar. Bacalah,

wahai Hisyam'. Dia kemudian membacanya dengan bacaan yang tadi

aku dengar dia membacanya. Rasulullatr SAW bersabda,

'Demikianlah dia diturunkan'. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

'Bacalranlah, wahai .(Jmar'. Maka aku pun membaca, lalu beliau

bersabda, 'Demikianlah dia diturunftan'. Kemudian beliau bersabda,

'sesungguhnya Al Qur'an ini diturunkan dengan tujuh dialek, maka

bacalah mana yang terasa mudah dari itu'."

;-,'r"r. ,,,itt.,.. :, .a'i'.i,-
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6937. Dari Abdullah RA, dia berkata: Ketika turun ayat ini,
"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman
mereka dengan kezhaliman,,' para sahabat Nabi SAW merasa berat,
dan mereka berkat4 "Siapa di antara kami yang tidak pernah
menzhalimi dirinya?" Maka Rasulullatr SAW bersabda, "Bukan
seperti yang kalian duga, akan tetapi itu sebagaimana yang dikatakan
oleh Luqman kepada analotya, "Hai anakht, janganlah kamu
memperselrutuknn Allah, sesungguhnya memperselantuknn (Allah)
adalah benar-benar kezhaliman yang besar'."

,Js #c I o+ |#- :SG giSt'i. \3J g?i "A.b1t *
';r: U:c ui,b, J6 *);aht,& ,nr J';:r,*,u
',-,itiw .lf;r:hr Ur :rL u: ,L ,y;ierpifur
t.[rr il, u_*r'# h' ot ut.-l|1'A;;,'F,lf ,p.: *e \t ,*

.r$r #ht?? y * iq;rt?;.3? jti,t fp ,j$ .J ,JG

6938. Dan Az-Ztrhn, Muhammad bin *-**r' mengabarkan
kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Itban bin Malik berkata,
"Rasulullah SAW pernah mendatangiku pagr-pagi, lalu seorang lelaki
berkata, 'Dimana Malik bin Ad-Dukhslnrn?' Lalu seorang lelaki dari
kami berkata, 'Itu seorang munafik, Allah dan Rasul-Nya tidak
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menyukainya,. Maka Nabi sAw bersabda, 'Bukankah kalian

mengatakan bahwa dia mengucapkan, laa ilaaha illallah, untuk

rnendapat keridhaan Allah?'Dia menjawab, 'Benar'. Beliau bersabda,

,Maka sesungguhnya, tidaklah seorang hamba disempurnaknn

dengannya pada Hari Kiamat kecuali Allah mengharamkan neraka

atasnya'."

'J";, ,{y,'i u*i *"}t * tU6:,16 txV..ft *
.rr7'.t)t &'tt:, G ,Srt t1 i)L'tA ,otiJ.,,-')t *';)
rt :J6 l'& 1* i'; i,:v .u (: Y tr c iSv -,Y: 4-
*3 *; $ ilr, P't *L h' ,l- it J't-, o;';. i,SC t j'
'J$ 

irES ,:rJ* 'r\|SG- ,gr1- tb\:, ffi ,? f Abt i,So ,irl6

"^-tk ,Jj i ,.+v;"-;; q;;ii;t A ty -gL dt?'-i
'* ck r'ri,r qt;i & tiitdu Ar,;'.;",6 4t JL.

rG';.,') A;;,P l eiib\t &;nt J'rr ;;.'JG

,d,;41y.&*P il' 
"b lt)';r;*k *, iyu

$:;;.t e, rrt.uq sr,tt, ruu t"*; qlt o6r J
.t:.tS 6 ,sj t;,GQGiw .t'" €-o)t; l7+, dW\3
'"n p-) t'l;llt * lnt Jir;k 6CJi:,;r,'ai; ilu

JL, -?G . 9?'?lr) rl o6t'",, F *..,&,s $ t t'JP'-bL

J;, A,.f;u .'^;>*st'*;?:tt -:6r?oal ei- q:''L

'i';tihr r,e s ,.Ir J';:r 6-,*3* ,:&', *,r h' & :'
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*f l'-'j
6939. Dari Hushain, dari fulan, dia berkata: Abu Abdurrahman

i"a*g berdebat dengan Hibban bin Athiyyah. Abu Abdurrahman
berkata kepada Hibban, "sungguh aku tahu apa yang mendorong
sahabatmu menumpahkan darah 

-yakni 
Ali-." Hibban berkata,

"Apa ifu? Semoga kau kehilangan ayahmu." Abu Abdurrahman
berkat4 "Sesuatu yang aku dengar dia mengatakannya." Hibban
berkata "Apa itu?" Abu Abdurrahman menjawab, "Rasulullatr SAW
mengutusku bersama Az-Zubairdan Abu Martsad, sedangkan masing-
masing karrri menunggang kud4 beliau bersabda, 'Berangkatlah
lralian hingga mencapai padang rumput Haaj 

-Arbn 
Salarnatr

mengatakan, demikian yang dikatakan oleh Abu Awanah, yakni
Haaj-, karena sesungguhnya di sana ada seorang perempuan yang
membawa surat dari Hathib bin Abi Balta'ah untuk orang-orang
musyrik, maka bawakanlah itu kepadalcu'. Maka kami pun berangkat
dengan menunggang kuda hingga menemukannya di tempat yang

dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kami, saat perempuan itu
sedang berjalan di atas untanya. Dia memang telah menulis surat

untuk orang-orang Mak&ah tanpa seizin Rasulullatr SAW ke,pada
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mereka. Kami kemudian berkata, 'Mana surat yang ada bersamamu?'

Perempuan itu menjawab, 'Tidak ada surat padaku'. Kami kemudian

merundutftan untanya, lalu kami memeriksa pelananya, namun kami

tidak menemukan apa pun. Kedua sahabatku lantas berkata, 'Menurut

kami, dia tidak membawa surat'. Maka aku berkata, 'sungguh kita

tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berdusta'. Kemudian Ali
bersumpah, 'Demi Dzat yang dipersumpatrkan dengan-Nya, engkau

sebaiknya mengeluarkan sgrat itu atau aku akan menelanjangtmu'.

Maka perempuan itu pun merogoh pinggangnya -saat 
itu dia

mengenakan kain yang dibelitkan ke pinggang- lalu me,ngeluarkan

lembaran. Selanjufirya mereka membawakan surat itu kepada

Rasulullah SAW, lalu Umar berkata, 'Watrai Rasulullatr, dia telah

mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin. Biarkan aku

memenggal lehernya'. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'llahai

Hathib, apa yang mendorongmu melalatkan itu?' Dia menjawab,

'Wahai Rasulullah, tidak alasan bagiku untuk tidak beriman kepada

Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi aku ingin agar di kaum tersebut ada

orang yang menjaga keluargaku dan hartaku. Dan tidak seorang pun di

antara para sahabatmu kecuali di sana dia mempunyai orang dari

kaumnya yang dengannya Allah menjaga keluarga dan hartanya''

Beliau bersabda, 'Benar. Janganlah kalian mengatakan sesuatu

lrepadanya kecuali yang baik'. Umar kembali berkata, 'Wahai

Rasulllah, dia telatr mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum

mukminin. Biarkan aku memenggal lehernya'. Beliau bersabda,

'Bulrankah dia termasuk peserta perang Badar? Apa yang engkau

tahu, tentunya Altah telah menyaftsiftan merefta, lalu berfirman,
*Berlalatlah sesuka ftalian, lcarena sesungguhnya Alil telah

menetaplran surga bagi kalian". Kedua matanya kemudian berlinang

air mata, lalu dia berkat4 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu'."

Keteranean Hadits:

(Bab tentang orang-orang yang menalcwilkan). Penjelasan
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tentang maksudnya telatr dikemukakan pada bab "Setiap yang

Mengafirkan Saudaranya tanpa Menakwilkan" pada pembatrasan

tentang adab dan bab berikutnya "Setiap yang tidak Berpandangan

Orang yang Mengatakan itu karena Menakwilan Kalir". Intinya, orang

yang mengafirkan seorang muslim tanpa menakwilkan maka dia layak

dicela, atau bahkan bisa jadi dia kafir. Tapi bila karena menakwilkan,

maka perlu dilihat, jika ternyata penakwilan itu tidak diperkenankan,

maka dia layak dicela juga, tapi tidak sampai kafir, rurmun dijelaskan

kepadanya letak kekeliruannya, lalu diperingatkan mengenai hal-hal

yang terkait dengan itu. Menurut jumhur, itu tidak terkait dengan yang

pertarna, jika itu berdasarkan penalorilan yang dibolehkan, maka tidak

berhak dicela, balrkan kebenaran patut disampaikan kepadanya hingga

kembali kepada kebenaran. Para ulama morgatakan, setiap orang yang

menakwilkan diberi udzur dengan takwilannya, maka dia tidak

berdosa jika penakwilannya dibolehkan me,nurut lisan orang-orang

Arab, dan itu termasuk salah satu ilmu.

Pada bab ini Imam Bukhari memyebutkan ernpat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Umar mengenai kisahnp bersama Hisyam bin
Hakim bin Hizam ketika dia mendengarnya mqnbaca suratr Al
Furqaan di dalam shalat dengan aksen yang berbeda dengan aksen

yang pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW. Penjelasannya telatr

dipaparkan pada pembatrasan tentang keutamaan AI Quran.
Kesesuaiannya dengan judul ini adalah, batrwa Nabi SAW tidak

menghukum Umar yang telah mengingkari Hisyam, menyeret Hisyam

dengan sorbannya dan hendak membantingrya, tapi beliau

membenarkan Hisyam mengenai nukilannya dan memaafl<an Umar
yang telah mengingkarinya. Yang beliau lakukan tidak lebih dari

menjelaskan dalil dalam hal bolehnya menggunakan kedua qira'ah
itu.

tt - .lt.tttJt'-:ltrJ (Hampir saja ahr menubntbrya). Maksudnya,

menubruknya. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu berasal dari kata
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saara, yasuuru yang artinya kemaluannya menjadi tegang. Kadang

juga bermakna menyergap, karena kata as-saurah juga kadang

diartikan seperti itu.

Kedua, hadits Ibnu Mas'ud tentang turunnya firman Allah

dalam suratr Al An'aam ayat82, *,&W\ft4-ii,:.1 c-$t (Orang-

ora,ng yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman merek7

dengan kezhaliman). Penjelasarlnya telatr dipaparkan di awal hadits

pada pembahasan tentang meminta orang-orang murtad unfuk

bertaubat. Semua sanad-nya di sini adalah orang-orang Kufah. Alasan

dimasukkan ke dalam judul ini karena Nabi SAW tidak menghukum

para sahabat yang mengartikan kezhaliman dalam ayat tersebut secara

umum sehingga pengertiannya mencakup setiap kemaksiatan, akan

tetapi beliau memahami mereka lantaran secara tekstual

penakwilannya seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan maksudnya

kepada mereka hingga hal itu menjadi jelas bagi mereka.

Kaiga, hadits Itban bin Malik mengenai kisah Malik bin Ad-

Dukhsyum. Penjelasannya telatr dipaparkan dalam bab masjid pada

pembahasan tentang shalat. Kaitannya dangan judul ini, bahwa Nabi

SAW tidak menghukum orang-orang yang mengatakan seperti itu
tentang Malik bin Ad-Dukhsyum, bahkan beliau menjelaskan kepada

mereka, bahwa hukum-hukum Islam berlaku berdasarkan zhahir,

bukan berdasarkan batinnya.

io' it nit 1Jil-'rfjtttti (Bukankah trntian mengatakan bahwa

dia mengucapkan, "Laa ilaaha itlaltah.') Demikian redaksi yang

dicantumkan dalam riwayat Al Kasymihani, sedangkan dalam riwayat

Al Mustamli dan As-Sarat*rsi dicantumkan dengan redaksi, l;:g I
(Janganlah kalian mengatakannya), dengan bentuk larangan.

Ibnu At-Tin berkata, ..Kalimat, t;t 11 lnumnkah kalian

mengatakannya) memang terdapat dalam riwayat ini, tapi yang benar

adalah, fitr (kalian mengatakannya).Maksudnya, menduganya."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut pengamatan saya,

redaksinya adalah, 6:lt | $anganlah kalian mengatakannya),tanpa

alif diawal, dan ini lebih tepat. Menafsirkan kata J-jilt (mengatakan)

dengan "menduga" perlu dicermati lebih jauh. Yang benar, batrwa itu
bermakna melihat atau mendengar. Ibnu At-Tin menganggap

kemungkinan pesan itu dalam bentuk tunggal, asalnya J:* fi Um

harakat dhammah pada huruf lam memanjang sehingga menjadi huruf
wau. Setelah itu dia mengemukakan contoh yang membuktikannya.

Keempat, hadits Ali mengenai kisah Hathib bin Abi Balta'ah
ketika mengirim surat kepada orang Quraisy dan turunnya firman

Allah dalam surah Al Mumtalanah ayat 1, rylsfi I ri-lf 1,-;tt 6 S-

€ttei r$\:,te llIai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia).

Dalam bab "Mata-mata" pada pembatrasan tentang jihad telah

dikemukakan hal-hal yang terkait dengan ini, kemudian pada bab

lainnya juga dikemukakan pandangan tentang perasaan ahlu dzimmah
yang terkait dengan itu, dan telah dikemukakan penyatuan antara kata

W:F Qtinggangnya) dan t4r;a-t! Qtilinan rambutnya), serta ejaannya.

Kemudian dalam bab "Keutamaan orang yang Turut serta dalam

Perang Badar" pada pembahasan tentang peperangan telah
dikemukakan penjelasan tentang redaksi, ):ti ,Fi #'*trlllor Ja
(Semoga Allah menyal<sikan para ahli perang Badar) dan juga dalam

tafsir surah Al Mumtahanah.

Selain itu, di sana dikemukakan jawaban tentang sikap Umar
terhadap Hathib setelah Nabi SAW menerima udzurnya. Kemudian
pada pembahasan tentang perang penaklukan Makkah dikemukakan

pernaduan antara redaksi, 'tr.t-Lrlq i.!t rii 4 (Beliau mengutuslat,

Az-Zubair dan Al Miqdad) dengan redaksi, p; t-;t:6 n$. g"ttou

mengutuslru dan Abu Martsad). Di sana disebutkan kisatrJuga
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perempuan tersebut, keterangan tentang namanya dan isi surat yang

dibawanya. Selanjutnya di sini akan saya kemukakan penjelasan

lainnya.

P 
";ri (Dari Hushain). Dia adalatr Ibnu Abdurrahman Al

Wasithi.

9il fi (Dari fulan). Detrnkian redaksi yang dicantumkan di

sini tanpa nulma, sedangkan dalam riwayat Husyaim yang

dikemukakan pada pembatrasan tentang jihad namanya disebutkan.

Abdullah bin Idris menyebutkan "Sa'ad bin Ubaidah" pada

pembahasan tentang minta izin. Demikian juga yang dicantumkan

dalam riwayat Khalid bin Abdillah dan Muhammad bin Fudhail yang

diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad

dari Affan dari Abu Awanah dan menyebutkan namanya. Hadits

serupa juga dinukil dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Utsman bin

Abi Syaibah dan Affan, keduanya mengatakan, ,P ,f fitP'i Vt:b

il* b:.'rL, eb ,,f'jt * /.(,4bu Awanah menceritakan kepada

kami dari Hushain bin Abdirrahman, Sa'ad bin Ubaidah

menceritakan kepadalat). Dia adalah Sa'ad bin lJbaidah As-Sulami Al

Kufi, julukannya Abu Hamzah, suami dari putri Abi Abdurrahman

As-Sulami, ggrunya dalam hadits ini. Dalam naskah Ash-Shaghani,

setelah redaksi, )ti'* (dari Fulan) disebutkan sebagai berikut: i( f

q#ilJr *;, * ei;r'syfui,t:;b ;;'ei:F (Dia adatah Abu

Hamzah Sa'd bin Waidah As-Sulami, menantu Abu Abdurrahman As-

sulami). Kemungkinan yang mengatakan, Lt'll (Dia adalah ...)

adalah orang sebelum Imam Bul&ari. Sa'ad adalah seorang tabiin. Dia

meriwayatkan dari sejumlah sahabat, termasuk dari Ibnu Umar dan Al
Bara'.

f ;, *'i QVi (Abu Abdurrahman sedang berdebat).Dia

adalatr Abu Abdunahman As-Sulami. Dalam riwayat Affan
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disebutkan seperti itu.
i at, t ot,ry',r.0+j (Dengan Hibban bin Athiyyaft). Abu Ali Al

Jayyani yang kemudian diikuti oleh penulis kitab Al Masyariq wa Al
Mathali ' menyebutkan, bahwa sebagian periwayat Abu Dzar
menyebutkan dengan harakat fathah di awal nama (yakni Habban),

dan itu adalahkeliru.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Mizzi menyebutkan, bahwa

Ibnu Makula menyebutnya dengan harakat lmsrah, sementara Ibnu Al
Fardhi mengejanya dengan harakat fathah. Lalu Al Mizzi berkat4

"Dan diikuti oleh Abu Ali Al Jayyani." Sebenarnya apa yang

dinyatakan oleh Abu Ali Al Jayyani adalah menyangsikan orang yang

mengejanya dengan harakatfathah sebagumana yang telatr saya nukil
tadi, lalu dia membetulkannya dengan harakat kasrah, yang mana dia
menyandingkannya dengan Hibban bin Musa yang memang

disepakati dengan harakat kasrah (Hibban). Hibban bin Athiyyah
adalah orang Sulaim juga dan bersaudara dengan Abu Abdurrahman
As-Sulami, walaupun keduanya berbeda dalam mengutamakan

Utsman dan Ali. Di akhir pembahasan tentang jihad telah

dikemukakan dari jalur Husyaim, dari Hushain dalam hadits int, o€')

;i:u q*l--W ulV,t-'* {" orjr,f-U-ei- *.GL ,f}t * i
-o4L 

'b 
W',J5;;- 1d0" Abdurrahman adalah (Jtsmani, yahti lebih

mengutamakan Utsman daripada Ali, sedangkan Hibban bin Athiyyah
adalah Alawi, yalcni lebih mengutamakan Ali daripada Usman).

glr Li'de'.ta $unggt h alat tahu apa yang). Demikian

riwayat Al Kasymihani dan demikian juga dalam mayoritas jalur
periwayatannya. Sedangkan dalam riwayat Al Hamawi dan Al
Mustamli disebutkan, g+jr ;r-, (Siapa yang).Berdasarkan riwayat

pertama,. subjek dari kata ir€;jrit (mendorong) adalatr perkataan yang

diungkapkan di sini dengan kalimat, 'Jt-i; (Sesuatu yang dia
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katakan), sedangkan berdasarkan riwayat kedua, subjeknya adalah

orang yang berkata.

fft lUendorong) disebutkan dengan harakatfathah pada huruf

jim dantasydid padahuruf ra",aluhrtruf hamzah.

i*t-b (Sahabatmrz). Affan menambahkan dalam riwayatnya,

w ,*-(Yatoti Ati).

*6i,sJt rp ltt t"nu*pahkan darah). Maksudnya, menumpahkan

darah kaum muslimin, karena telah disepakati batrwa darah kaum

musyrikin boleh ditumPatrkan.

',!-J J.i 1 (Semoga englcau kehilangan ayahmu). Lri adalah

ungkapan yang biasa diucapkan ketika sedang menganjurkan sesuatu.

Asalnya, bila seseorang sedang mengalami kesulitan, dia ditolong

ayahnya, maka jika ada yang mengatakan,'Oi Ljf I (Semoga engkau

kehilangan ayahmu), maknanya adalah engkau tidak punya ayah. Ini

artinya terlibat dalam sebuatr perkara tanpa ada yang menolong.

Kemudian ungkapan ini sering digunakan untuk posisi menjauhkan

apa yang terlontar dari pembicara, baik berupa perkataan maupun

perbuatan.
t !ol.t* , ,,iJ"ji;-'&*'.u (.4lcu mengdengarnya mengatalmnnya). Dalam

riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi,

J'*'&: 'u (Alat mendengarnya berkata). Redaksi kalimat pertama

lebih terarah, karena sebelumnya disebutkan,l]Ji r.j ,jr-i (Hibban

berlrnta, "Apa itu? ")

l ilwJ (lti berkata, "[Rasulullah SAWJ mengutuslat).

Demikian riwayat mereka. Tampalarya, kata ir-t yang tidak

dicantumkan se,perti biasanya, dengan tidak mencantumkannya justru

salatr. Asalnya, ir-i,jLi ([Abu AbdunahmanJ meniawab, "[AliJ
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berkata') Maksudnya, orang yang berkata pertama kali adalah Abu
Abdurrahman, dan yang kedua adalatr Ali.

57 Ut: ni)ri (Az-Zubair dan Abu Martsad). pada pembahasan

menge,nai penaklukan Makkah telah dikemukakan hadits dari jalur
Abdullah bin Abi Rafi', dari Ali tentang disebutkannya Al Miqdad
sebagai pengganti Abu Martsad, Cara menggabungkarurya adalatr

ketiga orang itu bersama Ali. Ath-Thabari dalam l<rtab Tahdzib Al
Atsar mangemukakan hadits dari jalur A'sya, dari Abu Abdurrahman

As-Sulami, rf^ t'Ii ',H hj irdr'i i.j, qt (Turut bersamatat Az-

Zubair bin Al Awwam dan seorang lelaki dari golongan Anshar).
Padahal Al Miqdad maupun Abu Martsad bukan dari golongan

Anshar, kecuali jika berdasarkan makna umum. Dalam kitab Asbab

An-Nuzul karya Al Wahidi disebutkan, bahwa lJmar, Ammar dan

Thalhah turut serta bersama mereka, namun dia tidak menyebutkan

sumbernya.

Tampaknya, itu berasal dari penafsiran Ibnu Al Kalbi, karena
saya tidak menemukannya dalam kitab Sryar Al Waqidi, dan saya

menemukarurya menyebutkan Umar dari jalur lainnya yang

diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya dari jalur Al
Hakam bin Abdil malik, dari Qatadah, dari Anas, mengenai kisah
perempuan tersebut. Setelah itu Jibril memberitahukan Nabi SAW
tentang perihalnya, kemudian Nabi SAW mengutus Umar bin
Khaththab dan Ali bin Abi Thalib untuk me,ngejarnya.

gb bri (Raudhah Haaj).Lafazhini disebutkan dengan huruf

fta'kemudianjim.
'ziJ'fr ,S* (Abu Salamah berkata). Maksudnya, Musa bin

Isma'il, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini.

gG :a-.ir1p'1.f, j6 *k lDemikian yang dikataknn oleh Abu

Awanah, yaloi Haaj).Ini mengisyaratkan, batrwa Musa mengetatrui,
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bahwa yang benar adalah lLj, dengan dua huruf kha', tapi gurunya

menyebutkannya dengan huruf fua' dan iim. Abu Awanah

meriwayatkannya dalam k'ttab Ash-Shahih dari riwayat Muhammad

bin Isma'il Ash-Shaigh, dari Affan, lalu dia menyebutkannya dengan

kata96 denganhuruf fta'dan jim.

Affan berkata, "Orang-orang mengatak an, 
;.rb 

.'

An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan, bahwa itu

adalah kekeliruan dari Abu Awanah. Tampaknya, dia merasa tidak

jelas dengan tempat lairurya yang bernama gti ori lOzaat Haaj).

Yaitu sebuah tempat di antara Madinah dan Syam yang biasa

ditempuh oleh para jarnaah haji. Sedangkan padang rumput Khaakh

terletak di antara Makkah dan Madinah yang jaraknya lebih dekat ke

Madinah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Waqidi menyebutkan bahwa itu

dekat Dzul Hulaifah yang jaraknya kurang dar. 12 mil dari Madinah.

Sammuyah meriwayatkan dalam kitab Al Fawa'id dari jalur

Abdurratrman bin Hathib, dia berkata, "Hathib yang berasal dari

Yaman bersekutu dengan Az-Zubair," lalu dia menceritakan kisahnya,

dan di dalamnya disebu&an, bahwa tempat tersebut berada sekitar 12

mil dari Madinatr. As-Suhaili menyatakan, bahwa Husyaim juga

menyebutny4 gG, dengan huruf ha' laltt iim. Ini juga keliru,

keterangannya akan dikemukakan nanti di akhir bab. Di akhir

pembahasan tentang jihad telatr dikemukakan hadits dari jalw
Husyaim dengan redaksi, ti-t zbsj t'irl ,;, (Hingga kalian mencapai

Raudhah ini). Kerrungkinan Imam Bulfiari atau gurunya

menjulukinya untuk mengisyaratkan bahwa Husyaim keliru

menyebutnya. Dengan demikian bukan hanya Abu Awanah yang

keliru, tapi banyak yang meriwayatkan dari Hushain mengatkaan itu
dengan benar, yaifu dengan dua huruf ffia'.
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4,d:itt ,#-#it A'^;*. ei i *6 ntA,* w'r|;,t,41oy
(Karena sesungguhnya di sana ada seorang perempuan yang

membawa surat dari Hathib bin Abi Balta'ah untuk orang-orang

musyrik, malm bawalah dia kepadalcu). Dalam riwayat Ubaidullah bin

Abi Rafi' disebutkan,'+q W ry q oP {Karena sesungguhnya di

sana ada seorang pengendara perempuan yang membawa surat).

Kata ath-zha'iinah adalah bentuk fa'ilah dari kata azh-zha'n yang

artinya pergl berangkat. Ada yffig mengatakan, bahwa disebut

zha'iinah bukan karena dia menunggang sekedup yang berangkat

bersama pengendaranya.

Al Khaththabi berkata "Disebut zha'iinah karena dia

berangkat bersama suaminy4 dan tidak disebut zha'iinah kecuali bila
menggunakan sekedup."

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebutan untuk

sekedup, dan perempuan disebut zha'iinah karena dia naik di

dalamnya. Kemudian penggunaan kata ini meluas hingga digunakan

unfuk sebutan 'perelnpuan" walaupun tidak berada di dalam sekedup.

Pada pembahasan tentang perang penaklukan Makkah telah

disebutkan keterangan tentang perbedaan pendapat mengenai

namanya. Al Waqidi menyebutkan batrwa perempuan itu dari

Muzainah dari warga Al Araj, yakni sebuah desa di antara Makkah

dan Madinatr. Sementara Ats-Tsa'labi dan yaflg mengikutinya

menyebutkan bahwa perempuan itu adalah maula Abu Shaifi bin Amr
bin Hasyim bin Abdi Manaf. Ada juga yang mengatakan bahwa Imran

sebagai pengganti Amr (Shaifi bin Imran). Ada pula yang mengatakan

bahwa dia adalah maula bani Asad bin Abdil Uzza. Ada juga yang

mengatakan bahwa perempuan itu termasuk maula Al Abbas. Dalam

hadits Anas sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih

disebutkan, bahwa perempuan itu adalah maula Quraisy. Dalam tafsir

Muqatil bin Hibban disebutkan, bahwa Hibban memberikan sepuluh

dinar dan baju dingin kepadanya-
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Al Wahidi meriwayatkun, tt & Ut qJW al-rt'Sr'5r$ 6
t,.fi-* ?Q r *1 ;3 iSti .irt*Ly,#it 'Li6 

rL"r:-: ry':Pi #
ieu ,,at;ia*t u;'u?A )T.fu fi er* 6:Li6 ,&u'?i
3l;-ttl *i-Pi *ht,.;- l' 

'J:;-j'ot,k,fi Jtsq W'4r-bg
€i:li fiiSi (Bahwa perempuan itu datang lce Madinah, lalu Nabi

SAW bertanya ftepadanya, "Apalrah engftau datang sebagai

muslimah?" Dia menjawab, "Tidak, tapi alu melal<sanakan haji."

Beliau bersabda lagi, "Apa peranmu di tengah-tengah para remaia

Quraisy? " Dia dulunya seorang penyanyi. Dia menjawab, "Itu tidak

pernah lagi diminta darileu semenjak perang Badar." Beliau

kemudian memberinya paftaian dan membawanya, lalu Hathib

rnendatanginya, lalu menitipknn sebuah surat kepadanya yang

ditujuknn kepada penduduk Makkah, bahwa Rasulullah SAll hendak

menyerang, rnaka bersiap-siaplah kalian).

Dalam hadits Abdurratrman bin Hathib disebutkan , "*6 'JSl

'fri'ep J:t" ?4r,f:i, 1cf it (totu Hathib mengirim surat kepada

orang-orang kafir Quraisy untuk menasihati merekn). Sedangkan

dalam riwayat Abu Ya'la dan Ath-Thabari dari jalur.Al Harits bin Ali

disebutkan , y9*l'n /6 {ff agJ, jhti'r:it *vht * Ut tlt $J

Jt"+v 4K z;1r. 
eri ii +e 'q5 .k't fr-i- 

^fi u,'xr e &r: ,u)
U.url'k ;lt (Ketika Nabi SAW hendak memerangi Makkah, beliau

membisilckan itu kepada beberapa orang sahabatnya. Lalu

tersebarlah informasi di .kalangan orang-orang bahwa beliau

menginginkan daerah selain Malikah. Lalu Hathib bin Abi Balta'ah

mendengarnya, maka Hathib pun menulis surat mengenai itu yang

dituj ulran kep ada p enduduk M akknh).

Al Waqidi menyebutkan, bahwa isi suratnya: ulb nr jF, irf

s;,rj.tr tkbl |*l ii ,rs"-i-it irrf ls ,)flu:./6r r, o\l'&t *r; b'
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i

f;

t
{t

'#tgf n (Bahwa Rasulllah SAW telah mengumumtcan kepada

orang-orang untuk berperang, dan yang beliau malesudkan adalah
lralian. sungguh alat ingin memperingatkan kalian dengan suratku).
Isinya yang lain adalah sebagaimana yang telah dinukil pada
pembatrasan tentang penaklukan Maldftah.

4 ;. 
'Jb'F 

(Sedang berjalan di atas untanya).Dalam

riwayat Muhammad bin Fudhail dari Hushain disebutkan dengan
redaksi, 

tr";i 
lnerialan cepat).

qrt eW.6 ltatu kami memerilua pelananya). Maksudny4

mencari surat tersebut. Tampaknya, mereka mencarinya pada bagian-
bagran yang terlihat saja. Dalam riwayat Muhammad bin Fudhail
disebutkan , J#;.tt t$;.1;r,t'6 (Molra kami merundukLran untanya, lalu

kami memeril<sa)- Sementara dalam riwayat Al Harits disebutkan,
'4 "-t) *ii L4r6 tlb:tt (Kami kemudian meletakJran barang-

barangnya dan mencai [surat ituJ, tapi kami tidak menemukanfnyafi.

t-rJ?'rJ $urggt h kita tahu).Dalam riwayat Ar Kasymihani

dicantumkan dengan redaksi, t;.;*'rd (sungguh kalian berdua tahu).

Redaksi ini juga disebutkan dalam riwayat Affan.

, t'qJri- r€;{r,,'d}'rilt I (Kemudian Ali bersumpah,,,Demi

Dzat yang dipersumpahkan dengan-Nya.') Maksudny4 dia berkata,
'Demi Allah." Dalam hadits Anas dinyatakan seperti itu, dan redaksi
itu juga disebutkan dalam hadits Abdurrahman bin Hathib.

,$t?\'\i -r43r VF (Engkau sebaitcnya mengeluarkan

surat itu atau kami akan menelanjangimu). Maksudnya,
menanggalkan pakaianmu hingga telanjang. Dalam riwayat Ibnu
Fudhail disebutkan dengan redaksi, *tljt';1 patau alat akan

membunuhmu). Al Ismaili menyebutkan batrwa dalam riwayat Khalid
bin Abdillah juga disebutkan seperti itu. Kemudian dalam riwayatnya
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yang berasal dari Abu Fudhail disebutkan dengan redaksi, *;t7\'
(Alat akan menyembelihmu). Maksudnya, aku menjadikanmu seperti

unta saat disembelih. Kemudian Al Ismaili berkata, "Imam Bukhari

memberinya judul 'Memperhatikan perasaan ahli dzimmah',

maksudnya adalatr judul yang dikemukakan pada pembahasan tentang

jihad- dan riwayat ini menyelisihinya." Maksudnya, riwayat #1'ti
(Atau alat akan membunuhmu).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat dengan redaksi, *tJ'?\'
(al* akan menelanjangimu) lebih masyhur daripada riwayatnya.

Sementara riwayat dengan redaksi, 9-$h\' @h, akan

menyembetihmu) sebagai penafsiran dari itu, dan riwayat dengan

redaksi, 9-{'A\' (alat akan membunuhmu) adalah riwayat dengan

makna dari redaksi, $s|\'lotu akan menelanjangimu). Namun

demikian tidak menafikan judulnya, karena bila dia dibunuh, maka

biasanya pakaiannya diambil, sehingga pasti menyebabkan tubuhnya

telanjang. Itulah maksud judulnya. Ini dikuatkan oleh riwayat masyhur

yang disebutkan dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' dengan

redaksi, a$ ".fri{ \i q$t VF (Engkau sebailcnya mengeluarkan

surat itu atau engknu menanggalknn pakaian)'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, yang benar adalah

riwayat dengan redaksi, "*i5 (engkau menanggalkan) dengan huruf

nun, dan bentuk jarnak. Ini jelas dan tidak ada kerancuan sama sekali

serta tidak perlu mereka-reka.

Dalam hadits Anas disebutkan, .,r.k ilsl .a9 ,#''A ,Uui

,f,^Jr vqir #4 krl ,ri.r,T ,#'o1'&i # il' ,,ti, it l:r,, e:r, ri :Jtii

ri1.o-!; e+r+l.i b frjj;1tt ,Ua .9;,::,At lt.tl ,*'!:;l | \1 #
t44W'dt W 7i F e gt:-rll-qfr'cJ)b Qterempuan itu kemudian

berlrata, "Surat itu tidak ada padalru." Ali berkata, "Engkau
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bohong." Lalu Ali berkata lagi, "Rasulullah SAW telah menceritakan

kepada lmmi bahwa surat itu ada padamu. Demi Allah, sebaihtya

engkau serahkan surat yang ada bersamamu kepadala4 atau aku tidak

melewatknn satu bagian pakaian pun kecuali aku menelusurinya."

Perempuan itu berkata, "Bukanknh kalian dari kalangan kaum

muslimin?" Hingga ketika perempudn itu mengira bahwa kedua

orang itu telah mencari di setiap palmiannya, dia mengurai lilitan
rambutnya).

Setelah itu di dalam hadits itu disebutkan, ti{iii ,et l('l.I1cP'?

'o,f:6,v#r v! ,*U ii c";t '1fu$ itt :1r$ lXeduanya kemudian

kembali kepada perempuan itu, Ialu menghunuskan pedang mereka

dan berknta, "Demi Allah, sungguh kami akan membunuhmu, atau

engkau serahkan surat itu kepada lami." Namun perempuan itu

mengingalcrinya).

Pemaduan antara kedua riwayat ini, bahwa keduanya same-

sama mengemukakan ancaman kematian terlebih dahulu, lalu ketika

perempuan itu tetap mengingkari dan belum adanya izin untuk

membunuhnya, maka keduanya mengancarnnya akan menanggalkan

pakaiannya. Setelah terbukti surat itu ada, perempuan itu pun takut

kalau-kalau kedua oiang itu benar-benar membunuhnya. Dalam hadits

Anas juga disebutkan tambahan redaksi, 4r\;'ol ,rb 4i6iii ,cjtii,

*j ,tt h' o,; )iot Jy: jyUt 
" 

akan menyerahkannya kepada kalian

berdua dengan syarat kalian mengembalikanlru kepada Rasulullah

SAW). Sedangkan dalam riwayat A'sya Tsaqif dari Abduratrman

yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan, ,+ !W'J:j- *
I '4V; Uh terus mengancamnya hingga perempuan itu tahtt

kepadanya).

Ada perbedaan pendapat, apakah perempuan itu muslimah atau

menganut agan;a kaumnya. Mayoritas menyatakan pendapat yang

kedua, karena dia dianggap termasuk orang-orang yang Nabi SAW
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tidak memperhitungkan darahnya pada saat penaklukan Makkah,

sebab perempuan itu menyanyi di hadapan beliau dan para sahabat. Di
awal hadits Anas disebutkan, ,;fJ P*, el'Pt * 1o' ,p C, ?1

(Pada saat penaWulcan Makknh, Nabi SAW memerintahkan untuk

membunuh empat orang), lalu dia menyebutkannya, kemudian

mengatakan , *v e @.'Sii it*';l $1:t (Adapun perknra Sarah,

malca dia menyebutlmn kisahnya bersama Hathib).

errfi (Selaniutnya mereka membawa surat itu). Maksudny4

surat tersebut. Dalam riwayat Abdullatr bin Abi Rafi' disebutkan, (56

y. (Selanjutnya kami membawanya kcpada beliau). Maksudnya, surat

tersebut. Redaksi serupa juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas

dengan tambafran, fl n ,/--;ii u /,J ,)it'b ,y :*ttiri ,$OfsP

Lk ltotu letika surat itu dibacakan kepada beliau, ternyata isinya:

Dari Hathib lcepada orang-orang musyrik dari penduduk Makkah). Al
Waqidi menyebut mereka di dalam riwayatnya: Suhail bin Amr Al
Amiri, I}rimah bin Abi Jahal Al Makhzumi dan Shafwan bin

Umayyatr Al Jumahi.

t'& Li u.tbaub 6 ,t+ti s-,';ri *vht & I' J:i:)'Jvi
(Malra Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Hathib, apa yang

mendorongmu melakulcan itu?') Dalam riwayat Abdunatrman bin

Hathib disebutkan, '*3 ,>.'i ,Jui *6 Pt *vht.J- 1' i'hton
rljn) ,Jc'i-JJb u,i,i,i .Fr,i6 tQdr $6 (Kemudian Rasulullah SAW

memanggil Hathib, lalu bertanya, "Englcaukah yang menulis surat

ini?" Dia menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi, "Apa yang

mendorongmu melalatkan ini?') Tampaknya, Hathib tidak hadir

ketika surat itu datang, sehingga dia pun dipanggil untuk itu. Ini juga

tampak jelas dalam hadits Ibnu Abbas dari Umar bin Khaththab yang

redaksinyq *r; ,4rp)li ltotu beliau mengirim utusan kepada

Hathib), lalu dia menyebutkan kisatr yang menyerupai riwayat

t
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Abdurrahman. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan
sanad shahih.

l:;)') nr,, 9F ,t'tti t'oi S,u, ,y, l-n:rri-:!6 (Du menjawab,

"Wahai norututtot, tidak alasan bagilru untuk tidak beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya.') Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan
dengan redaksi, ,,.-. U dengan baa' sebagai ganti huruf lam. Dalam

riwayat Abdunahman bin Hathib disebutkan dengan redaksi, t; ilrj r;i

i' "+ 
tiJf tii 

'#:1. (Sungguh demi Allah, alru tidak pernah ragu

semenjak aht pasrah kepada Allah). sementara dalarn riwayat Ibnu
Abbas disebutkan, l)*j.:4"€6 dtltt :)A 1Oi berkata, ,,Demi

Allah, sungguh alat loyal terhadap Allah dan Rasul-Nya.')

,).u,i sJtf ,f W. {:iU t4t ry d. otf;-bi ,c,i:ri 
,}S.t:, (Akan

tetapi alat ingin agar di knum tersebut ada orang yang menjaga
keluargalru dan hartalru). Maksudny4 kekuatan yang bisa aku
gunakan menjaga keluarga dan hartaku. Dalam riwayat A'sya Tsaqif
disebutkan dengan redaksi, d6j ,#i'uAIV|i?;ikrl lltton ao,
Rasul-Nya lebih alru cintai daripada keluarga dan hartaku).
Sedangkan dalam tafsir surah Al Mumtahanah telah dikemukakan,

'lir V ti (Afu adalah orang yang tertcait), beserta penafsirannya.

Dalam riwayat Abdunahman bin Hathib disebutkan, "t;y'-.S ;*ji'F eil ,p'$t ,rk .i?pA'F.d.t,r3'&*-i {eun tutapi atat

ini seorang asing di tengah-tengah kalian, sementara alcu mempunyai
anak-anak dan saudara-saudara di Makkah, makn aku mengirim
surat dengan harapan bisa menjaga mereka).

SLJ,rii n ll ".t;i |*p*t b'r.;, (Dan tidak seorang pun di

antara para sahabatmu kecuali di sana dia mempunyai). Dalam
riwayat Al Mustamli dicantumkan dengan redaksi, eU-V yib'!e"
ilq #1'& *.?nr 1Oi sana dia mempunyai orang dari kaumnya yang
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dengannya Allah menjaga keluarga dan hartanya). Sementara dalam

hadits Anas disebutkan, q"J ^w rt'^UZ;-V'|*J.'rJ 1l,yj"&'t-!t
(Dan tidak seorang pun dari kalian, kecuali di Makkah dia

mempunyai orang yang menj aga l<.eluarganya selain diriht).

t:* riU ,ft ti ,O:ri :Jg (aetiau bersabda, "Benar.

Janganlah kalian mengatalmn sesuatu kepadanya kecuali yang baik.")

Ini dimaknai, bahwa Nabi SAW mengetatrui kebenaran apa yang

disebutkan itu, dan kemungkinan juga berdasarkan wahyu.

';L'rJi ((Jmar kemudian kembali). Maksudnya, mengulang

perkataannya yang pertama mengenai Hathib. Ini menunjukkan batrwa

dia mengatakan itu dua kali. Pada kali pertama dia dimaafkan, karena

udzur Hathib dalam perkara itu belum jelas, sedangkan pada kali

kedua, udzurnya sudah jelas dan dibenarkan oleh Nabi SAW, dan

beliau melarang mengatakan kepadanya kecuali yang baik. Dengan

demikian sikap Umar mengulangi perkataannya itu tampak janggal.

Jawabannya, bahwa Umar menduga bahwa kebenaran udzumya tidak

menepiskan hukuman mati yang harus diterapkan terhadapnya.

Penjelasannya telah dipaparkan dalam tafsir surah Al Mumtahanah.

"itL 
a?\(Biarknn alat memenggal lehernya).

Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' disebutkan, \+t
p(iJ' t:6'rrn i?i (Biarkan alcu memenggal leher orang munafik ini).

Sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan , # *'*ti ,'fi'i'6
';S 'L,'jlr) 4 q-3$1 yt ,S?; U ,'Cij ((Jmar berkata, "Lalu alnt

menghunus pedanght, dan berlcnta, 'lYahai Rasulullah, berikan

peluang lrepadafu funtuk membunuhnya], karena sesungguhnya dia

telah la{ur.') Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani mengingkari riwayat

ini, dia pun berkatq "Itu tidak dikenal." Dia mengatakannya dalam

rangka menyangkal Al Hafizh, karena dia berdalih dengannya ketika

mengkafirkan orang yang bermaksiat. Namun pengingkaran Al Qadhi



ini tidak ada artinya, karena hadits itu diriwayatkan dengan sanad

yang shahih, dan Al Barqani menyebutkan dalam kitab Al Mustakhraj
bahwa Muslim juga meriwayatkannya, namun Al Humaidi

membantalmya.

Cara mengompromikarurya bahwa Muslim meriwayatkan

sanad-nya namun tidak mengemukakan redaksi haditsnya. Kalaupun

valid, kemungkinan penisbatan kufir itu maksudnya akan

mengingkari nikmat, sebagaimana halnya penisbatan nifak
(kemunafikan) yang maksudnya adalah nifak maksiat. Pandangan ini
perlu dipertimbangkan, mengingat Umar meminta izin untuk

memenggal lehernya, karena dia menduga Hathib telah menjadi orang

munafik yang dihukumi kufur. Oleh karena itu, dia menyebutkan

bahwa Hathib telah kafir. Namun demikian tidak berarti bahwa Umar

memandang kufumya orang yang melakukan kemaksiatan walaupun

kemaksiatan itu besar sebagaimana yang dikatakan oleh kaum bid'ah,
namun kuat dugaannya mengenai Hathib. Kemudian setelah Nabi
SAW menjelaskan alasan Hathib, Umar pun menarik kembali
pemyataan dan niatnya.

.a.
Jij Jjli t'r-ltl lAukankah dia termasukpeserta perang

Badar?iDalam riwayat Al Harits disebutkan , rj6. -;1.3'r-i',j:l:)t

(Bukankah dia ikut perang Badar?). Ini adalah kalimat tanya yang

bernada pengakuan. Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi'
dinyatakan bahwa dia ikut' perang Badar, lalu Al Harits

menambahk an, (*o 'lltbt ;V t 
'& '4i ,,rt ,'-p 'Jtii (Maka (Jmar

menjawab, "Benar, akan tetapi dia melanggar dan membantu musuh-

musuhmu terhadapmu.')

i*til' ,Y U-f-$ (Apa yang engkau tahu, barangknli Allah

telah menyaksikan). Dalam bab "Keutamaan Orang yang Ikut Perang

Badar" telah dikemukakan riwayat orang yang menyaksikannya

dengan memastikan hal itu, juga telah dikemukakan makna redaksi,
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'nl' t f3l,*lr.gerUuatlah sesuka hati kalian).

Di antara hadits yang menguatkan pengertian bahwa

maksudnya dosa-dosa kalian telah diampuni, bahkan sekalipun kalian

meninggalkan kewajiban, maka kalian tidak dihukum karena itu,

adalah hadits Sahal bin Al Hanzhaliyah mengenai kisah orang yang

berjaga di malam perang Hunain, \Ui",y {{t * il' ,p 'r;t n'Sui

6i!ii ;;,ir ) bl;lib r ,jri .yb :@.it ,r 'i6 (Nabi sAW kemudian

bertanya kepadanya, "Apaknh engkau turun? " Dia menjawab,

"Tidak, kecuali untuk buang hajat." Beliau bersabda, "Tidak,

janganlah knu lakuknn lagi.') Ini sesuai dengan apa yang difahami

oleh Abu Abdirralman As-Sulami. Dikuatkan juga oleh perkataan Ali
mengenai orang-orang yang membunuh kaum Haruriyyah, €;i!
.1-;ir *'# nlai;.'r-i {"h' & 4 yu.,p d6sh'.,+ g
(Seandainya alat memberitahukan kepada kalian tentang pahala yang

ditetapkan Allah Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya SAW bagi orang yang

membunuh mereka, tentu knlian alcan berpaling dari amal).

Penj elasannya telatr dipaparkan.

Ini mengindikasikan, bahwa orang yang langsung melali:ukan

sebagian amal shalih maka dig*j* dengan patrala besar yang

menggantikan dosa-dosa akibat meninggalkan bauyak kewajiban.

Ibnu Baththal menanggapi Abu Abdurratrman As-Sulami

dengan berkat4 '.Apa yang dikatakannya itu hanyalatr persepsi

darinya, kare,na Ali memang mempunyai kelebihan ilmu, keutamaan

dan agama. Dia tidak akan membunuh seseorang kecuali jika orang itu
wajib dibunuh."

Sementara Ibnu Al Jauzi dan Al Qurthubi dalam kitab l/
Mu/him mengartikan pendapat As-Sulami sebagaimana yang telah

dikemukakan.

Al Karmani berkat4 "Kemungkinan maksudnya adalah, Ali
menyimpulkan kepastian dari hadits ini, batrwa dia tennasuk ahli

168 _ FATIII'L BAARI



surga sehingga tahu bahwa walaupun te{adi kesalahan dalam
ijtihadnya, maka tentu tidak dihukum."

Tapi perlu ditinjau lebih jauh, karena kesalahan yang dibuat
oleh seorang mujtahid (orang yang benjtihad) dimaafkan bila dia telah
mengeluarkan segala daya kemampuarulya, dan dia mendapat satu
pahal4 batrkan jika benar maka dia mendapat dua pahala. yang benar,
bahwa Ali benar menge,lrai kaum Haruriyyah, maka dia dalam semua

itu dia mendapat dua pahala. Dengan demikian jelas bahwa yang
difahami oleh As-sulami disandarkan pada dugaannya sebagaimana
yang dikatakan oleh Ibnu Baththal.

Seandainya yang difahami oleh As-Sulami itu benar, tentu Ali
hanya menyerang selain darah (iwa), sementara kenyataannya, dia
seorang yang sangat wara', dan dialah orang yang mengatakan, L-,.

i. tl ' - "- .-'(* gf *Q. u:t et:.,ib (Wahai orang berkulit laming, wahai otrang

berkulit putih, hiasilah selainlal. Di samping itu, setiap nukilan
darinya mengenai perkara harta, kecuali dia berusaha menjaga diri
darinya.

t--bit F3 '*'j't-ii lKar"na sesungguhnya Aht telah

menetapkan surga bagi kalian). Dalam riwayat Abu Rafi' disebutkan,
'4'.'p'ldll lKor"oo sesungguhnya Aht telah mengampuni kalian).

Demikian juga redaksi dalam hadits LImar, dan seperti itu juga yang
disebutkan dalam kttab Al Maghazi karya Abu Al Asad dari urwatr
serta liadits yang diriwayatkan oleh Abu Aid.

,. .". . a,..''-ot-*'e\ t|tit (Maka kedua m at any a b erlinan g). Maksudnya,

matanya berlinang air mata sehingga seakan-akan matanya tampak
tenggelam. Dalam riwayat Al Harits dari Ali disebutkan dengan

redaksi, ';-t t:?'*ta (Maka kedua mata (Jmar pun meneteskan air
mata). Penggabungannya, bahwa matanya berlinang kemudian
meneteskan air mata.
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),. 4
,[rt *-F i-rf JU (Abu Abdillah berkata). Maksudnya, penulis

(Imarn Bukhari).

'e-bl;e {Lafuhl khaakh lebih shahih). Maksudnya,lafazh

yang disebutkan de,ngan dua hunrf ftfta'.

e-L+ :afitV';i S'6 *?'5$$ Qapi yang dikatakan Abu Awanah

adalah' Haoj).Maksudny4 dengan huruf lza' kemudianjrz.

A'y'$t",b5 9tr-2 
(Padahal Haaj itu kesalahan penulisan.

Dan itu adalah nama tempat).Penjelasarurya telah dipaparkan tadi.

7t-l i:F-'e:;:,-ri (Husyaim juga mengatakan, Khaakh).

Demikian redaksi dalam riwayat mayoritas, yaitu dengan dua huruf
kha'. Ada yang mengatakan, bahwa itu seperti perkataan Abu
Awanah, demikian yang dinyatakan oleh As-Suhaili. ftri dikuatkan,

bahwa ketika Imam Bukhari meriwayatkannya dari jalurnya pada

pembahasan tentang jihad, dia mengemukakannya dengan redaksi,

U3 *':: (Raudhah rni) seperti yang telah dikernukakan. Dalam kitab

As-Sirah karya Al Quthb Al Halabi disebutkan, lG *\t (Raudhah

Khaakh) dengan dua huruf lcha-. Sementara Husyaim meriwayatkan

yang terakhir darinya dengan ht:r:trf jim, demikian juga yang

disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abu Awanah.

hi mengesankan, bahwa perbedaan antara keduanya dan

riwayat yang masytur hanya pada huruf kha' yang akhir, flamun

sebenamya tidak dernikian, karena yang pertama memang disebutkan

seperti itu, sebab dalam riwayat Abu Awanatr disebutkan secara pasti

dengan huruf fu', sedangkan Husyaim meriwayatkan darinya

berdasarkan dugaan.

Pelaiaran vang dapat diambil:

l. Apabila seorang mukmin telatr mencapai keshalihan yang

T7O _ FATIIII BAARI

-



)

3.

4.

5.

6.

menyebabkan dirinya masuk surga tidak mesti terpelihara dari

dosa, karena Hathib meskipun telah ditetapkan termasuk

orang-orang yang masuk surg4 nitmun dia melalrukan apa

yang dilakukannya itu.

Sanggahan terhadap orang yang menakwilkan, batrwa yang

dimaksud dengan, 'fu g t'i3y (Berbuatlah sesuka kalian)

bahwa mereka terpelihara dari melakukan dosa.

Sanggahan terhadap orang yang mengafirkan seorang muslim
yang melalcukan dos4 dan terhadap orang yang memastikan
pelaku dosa itu kekal di nerak4 serta pasti diadzab.

Orang yang melakukan kesalahan tidak harus mengingkarinya,

tapi sebaiknya mengakui dan memintamaaf agar tidak mdadi
dua dosa.

Seseorang boleh bersikap keras dalam membela kebenaran dan

menggunakan ancaman untuk menakut-nakuti orang yang

dimintai untuk menunjukkan kebenaran.

Anjuran menghancurkan pelindung mata-mata. Ini dijadikan
dalil oleh sebagian ulama madzhab Maliki yang membolehkan
membunuh pelindung mata-mat4 karena Umar pernah

meminta izin untuk membunuhnya dan Nabi SAW tidak
menolak itu kecuali karena Hathib termasuk peserta perang

Badar. Ada juga yang mengaitkannya dengan berulangnya
permintaan Umar. Sedangkan pendapat yang dikenal dari
Malik, bahwa imam berijtihad dalam masalah ini. Ath-
Thahawi menukil ,jma', batrwa mata-mata muslim tidak
dihalalkan darahnya. Sementara ulama madzhab Syaf i dan

mayoritas ulama mengatakan, bahwa si pelaku diberi hukuman

ta'zir,. dan bila termasuk kalangan terpandang maka
dimaafkan. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh
Al Auza'i dan Abu Hanifah, bahwa dia disakiti dan masa
penahanannya diperpanj ang.
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7. Memaafkan kekeliruan yang dilakukan oleh orang memiliki

kedudukan yang mulia. Ath-Thabari menjawab tentang kisah

Hathib dan argumen yffiLg menyatakan bahwa Hathib

dimaaflcan karena Allah telah memberitahukan kejujwannya

dalam mengemukakan udzurnya, padahal yang lainnya tidak

demikian. Al Qurthubi berkata, "Itu adalah dugaan yang keliru,

karena hukum-hukum Allah terhadap para harnba-Nya berlaku

terhadap apa yang tampak dari mereka. Allah juga telah

memberitahu Nabi-Nya tentang orang-orang munafik yang

biasa menghadirinya, namun Allah tidak membolehkan beliau

membunuh mereka lantaran mereka menampakkan keislaman.

Demikian juga hukumnya bagi setiap orang yang

menampakkan Islam, maka hukum-hukum Islam berlaku

padanya."

Salatr satu tanda kenabian adalah Allah memberitahukan

kepada Nabi SAW kisah Hathib bersama perempuan tersebut,

seperti yang telah dipaparkan dari riwayat-riwayatnya.

Seorang pemuka boleh memberikan saran terhadap imam

berdasarkan pendapatnya untuk mendatangkan manfaat bagi

kaum muslimin, dan imam berhak memilihnya.

Bolehnya memaafkan orang yang berbuat maksiat.

Orang yang berbuat maksiat tidak lagi memiliki kehormatan.

Para ulama sependapat, bahwa perempuan asing haram dilihat,

baik dia mukrninah maupun kafir. Seandainya karena

kemaksiatannya itu keharaman melihatrya tidak gugur, tentu

Ali tidak akan mengancam untuk menelanjanginya. Demikian

pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal.

Semua dosa yang bisa terjadi bagi siapa yang dikehendaki

Allah bisa dimaa{kan. Irri berbeda dengan pelaku bid'ah yang

tidak mau melalnrkan itu. Ada kejanggalan mengenai

diberlakukannya had terhadap Misthah karena menuduh

9.

10.

11.

t2.
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13.

Aisyah RA seperti yang pemah dipaparkan, padahal dia juga

turut dalarn perang Badar, namun dosa besarnya itu tidak

dimaafl<an. Sedangkan Hathib dimaafkan dengan alasan karena

dia termasuk peserta perang Badar. Hal ini dapat dijawab

seperti yang telatr dikemukakan pada "bab keutamaan orang

yang ikut p€rang Badar", bahwa alasan peserta perang Badar

diberi maaf adalatr karena hal itu berkenaan dengan perkara

yang tidak me,ngandung hukuman.

Bolehnya memaafkan dosa-dosa yang belum te{adi. Ini

ditunju}Jcan oleh doa dalam sejumlah hadits. Saya telah

menghimpun hadits-hadits tentang amal-amal yang dijanjikan

,rmprman bagi pelakunya atas dosa-dosa yang lalu dan yang

akan datang. Saya juga memberinya judul Al khishaal Al
Mulafirah li Adz-Dzunub Al Muqaddamah wa Al
Mu'al<hkharah, di dalamnya disebutkan sejumlah hadits

dengan sanad-s anad yarg j ayyid.

Kesantunan umar, dan bahwa tidak selayaknya hukuman dan

proses pemberian pelajaran dilaksanakan di hadapan imam

kecuali setelah meminta izin darinya.

Tingginya kedudukan Umar dan semua atrli Badar.

Menangis ketika gembira, dan kemungkinan Umar menangis

saat itu karena dia merasa khusyuk dan menyesali apa yang

telatr dia katakan terhadap Hathib.

14.

15.

16.

Penutup

Pernbatrasan tentang meminta orang-orang murtad dan

para pembangkang untuk bertaubat memuat 21 hadits marfu', di

antaranya satu hadits mu'allaq dan lainnya maushul. Hadits yang

disebutkan secara berulang dan yang pernah dikemukakan

sebelumnya ada l? hadits. Imam Muslim juga meriwayatkan 4 hadits
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dari hadits-hadits tersebut. Pada penrbahasan ini disebutkan juga 7

atsar dari para sahabat dan generasi setelatr mereka yang sebagiannya

maushul.
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89. KITAB PEMAKSAAN

t-t'e ,#r,pqll W 46ie;iy lrl ,ja.\r jy
bf 'lr> :Jus .o#6'qri" Pj i' 'u i.:rb'fr-iti rj:* ySsu,

Ct-rb ii:ixr e,6E 
'oi;{, "oD ,Js: ."q ,g: <iA & rfi

,* -15 dL; ye\\i g',*t;s,; fk $,6,Ff e $G'fr*tri
al-:, ot;Jrtt, ,r;Jt, )El,'u t};bt-J.Jia> :Jv: .<,:r'lu-

qt u{ ,y a ji*gqitf 
l.'L,r SFt yn u A;f ut, uj*

n o'rAv;. :;t&fJjrht ,-r; .q:sru:ii na'J*ts
t1 Jrd * p i.:d*t,\**.,t i:$,!tr.r, i,, ;i y ).;

'*r)l
Firman Allah, "Kecuali orang yang dipat<sa kafir padahal

hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), aknn tetapi
orang yang melapanglmn dadanya untuk keknfiran, maka kemurkaan
Allah menimpanya dan bagi mereka adzab yang besar." (Qs. An-Nabl

[16]: 106) "Kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang
lamu tahfii dari mereka." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 28) Maksudnya,
melindungi diri. "Sesungguhnya orang-orang yang diwafottran
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malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka)

malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka

menjawab, 'Adalah kami arang-orang yang tertindas di negeri

(Makkah) ', 
-hingga 

firman-Nya- 'Allah Maha Pemaaf lagi Maha

Pengampun." (Qs. An-Nisaa' $l: 97-99) "Dan (membela) orang yang

lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya

berdoa,'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah)

yang pendudulcnya zhalim, berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan

berilah kami penolong dari sisi-Mu'." (Qs. An-Nisaa' [4]: 75) Allatl
menerima udzur orang-orang lematr yang tidak m,Impu menolak untuk

meninggalkan apa yang telatr diperintatrkan Allah. Orang yang

dipaksa tak ubatrnya seperti orang lemah, yaitu tidak mampu menolak

untuk melakukan apa yang diperintatrkan (oleh orang lain yang

memaksannya).

'-,i$t,'r;AI JGt
ti JL,

';:---.lr:3t'i.r: * u.t JG y.s.o',?.A'i,bft) .e64 oft/,
t c t ,..

se j'allt

.Su iustri ,{,t *\t * dt Jtti .r;rt)
Al Hasan berkata, "Taqiyyah (melindungi diri) tetap berlaku

hingga Hari Kiamat."

Ibnu Abbas mengatakan tentang orang yang dipaksa oleh

pencuri (untuk menalak ishinya), sehingga dia menalaknyq "Itu
bukan apa-apa." Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh

Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Asy-Sya'bi dan Al Hasan. Nabi SAW

telalr bersabd4"Segala perbuatan harus disertai niat."

:e<iZ)t ,i;ti-,;s'Pi;A\t *Ut'of i;} ,rj f
| .L)t ;. -d,)t) rq;'4:r-,i *; ,!: ;.'j(" dl'dt"4t
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|*;\ ,i ,b',*v') ir.ir []ir .,t"Ft 6 6a>At *i

6940. Dari Abu Hurairah, batrwa Nabi SAW pemah berdoa di

dalam shalat, *Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah,

Salamah bin Hisyam, dan Al Walid bin Al Walid. Ya Allah,

selamatlranlah golongan lemah dari kaum muloninin. Ya Allah,

lrencanglranlah cengkraman-Mu terhadap Mudhar, dan kirimlah

kepada mereka masa-masa paceklik sebagaimana halnya masa

paceklik Yusuf."

Keterangan Hadits:

(B i s mi I I a ahi n ahm a anir r ahi im. Kitab pemal<saan).

Maksudny4 mengharuskan orang lain untuk melakukan apa yang

tidak dikehendakinya. Syarat pemaksaan ada empat, yaitu:

1. Si pelaku (pernaksa) mampu melakukan apa

diancamkarurya dan yang diperintahkan (yang dipaksa)

mampu menolak walaupun dengan melarikan diri.

Kuat dugaan orang yang dipaksa, bahwa bila dia menolak

perintatr itu, maka ancilman itu akan dilaksanakan terhadapnya.

Apa yang diancamkan itu bisa dilaksanakan secara langsung.

Bila si pemaksa berkata, "Jika kamu tidak melakukan ini,

maka besok aku pukul kamu," ini tidak termasuk dipaksa. Tapi

dikecualikan bila si pemaksa menyebutkan waktu yang sangat

dekat, atau bila menurut kebiasaan batrwa itu tidak diingkari.

Tidak tampak hal yang menunjukkan bahwa orang yang

dipaksa itu melakukarulya dengan pilihan dan kehendaknya

sendiri seperti orang yang dipaksa berzina, lalu dia

memasukkan kemaluannya dan dia dapat menarik dan berkata,

"Aku sudah selesai," tapi dia malah terus melanjutkan hingga
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selesai. Juga seperti halnya orang yang dipaksa menjatuhkan
talak tiga, lalu dia menjatuhkan talak satu, atau sebaliknya.
Menurut jumhur, tidak ada perbedaan antara pemaksaan dalam
perkataan maupun perbuatan. perbuatan yang diharamkan
selamanya, seperti mernbrmuh tanpa alasan yang benar tidak
masuk dalam kategori ini.

Muncul perbedaan pendapat, apakah orang yang dipaksa
diharuskan meninggalkan apa yang dipaksakan kepada dirinya atau
tidak?

Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi berkata, ,,para ulama
sependapat bahwa orang yang dipaksa membunuh diperintahkan
unhrk menghindari pembunuhan dan membela diri, dan dia tidak
berdosa bila membunuh orang yang memaksa dirinya.,,

Ini menunjukkan batrwa orang yang dipaksa tetap sebagai
mukallaf (orang yang dibebani kewajiban syariat) walaupun dalam
kondisi dipaksa. Demikian juga me,nurut Al Ghazali dan lainnya.
Konotasi pendapat mereka adalah dikhususkannya perbedaan,
pendapat dalam hal pemaksaan yang sejalan dengan tuntutan syanat,
misalnya pemaksaan unfuk membunuh orang kafir, atau pemaksaan
untuk memeluk Islam. sedangkan pemaksaan yang .melanggar

funtutan syariat, seperti pemaksaen unfuk membunuh tanpa ha,q, maka
tidak ada perbedaan pendapat dalam hal berlakunya takltf.

sementara itu, perbedaan pendapat terjadi dalam masqlah taklif
al mulja', yaitu orang yang tidak punya pilihan untuk bertindak.
Misalnya, orang yang dilempar dari tempat tirrgg, dalam keadaan
akalnya masih normal, lalu dia jatuh menimpa seseorang yang
mengakibatkan orang tersebut meninggal, mata aiu to.*g yunl
dilempar itu) dalam keadaan tidak punya pilihan untuk *"rghino*.
Itu mumi sebagai alat dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa dalam
kondisi seperti itu dia termasuk ghairu mukailaf (orang y*[ tihur
dibebani kewajiban syariat), kecuali menurut pendapat yang
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diisyaratkan oleh Al Amidi, bahwa ada cabang taklif untuk hal-hal

yang tidak mampu dipenuhi.

Perbedaan pendapat juga terjadi dalam masalah taklif al ghafil
(beban kewajiban bagi orang yang lengatr), seperti orang yang tengatl

tidur dan orang yang lupa. Kondisi ini lebih parah lagi dari al mulja'
(yang tidak punya pilihan bertindak), karena orang yang lengah sama

sekali tidak menyadari. Sedangkan pendapat para ahli fikih yang

menyatakan batrwa dia termasuk mukallaf, pengertiannya adalatr

batrwa tindakannya dalam tanggung jawabnya, atau karena hukum itu
dikaitkan dengan sebab.

Al Qaffal berkata, *Sujud sahwi disyariatkan dan kafarat

diwajibkan bagi orang yang melakukan kesalatran karena pertuatan

itu dalam kuasa dirinyq sedangkan orang yang lengatr dilarang

melakukan sesuatu, sebab dia memang tidak dapat mengendalikan

dirinya."

Ulama juga berbeda pendapat seputar hal yang diancamkan.

Para ulama sepakat dengan ancilman pembunuhan, penghilangan

anggota tubuh, pukulan keras serta penatranan yang lama, namun

mereka tidak se,pendapat dalam kasus pukulan ringan dan panahan

sebentar, seperti sehari atau dua hari.

F-t;V #i,p6rrY W'^litlft 3i b ',/,r l".tv
tW'*lJb Pf l' 'U'\:,hb'$;i t:i* (Firman Allah, "Kecuali orang

yang dipalrsa lufrr padahal hatinya tetap tenang dalam beriman fdia
vidak berdosaJ, almn tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk

kefcafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka

adzab yang besar.'). Ini adalah ancaman keras bagi yang murtad

dengan kerelaannya. Sedangkan orang yang dipaksa murtad, maka dia

dimaafkan berdasarkan ayat ini. Karena pengecualian dari yang

ditetapkan adalatr penafian, sehingga konsekuensinya adalah tidak

mencakup orang yang dipaksa kafir dibawah ancaman.
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Riwayat yang masyhur menyebutkan, bahwa ayat tersebut

diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir sebagaimana yang

dikemukakan dari jalur Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin

Yasir, dia berkata , ,r'i\\1 J jaii. e ft:ttt ,P {;.i;t t:1L; of ;":ir Vi
, r+,U :'JwJt..!)3"^3'J5,'iJut,,'*)#tr, .r,; 4, Jl,'"U.t 6:rt
't-ii r\it-b bP ,i,i gt")! (Orang-orang musyrik menangkap Ammar

lalu menyil<sanya hingga dia mendekati mereka dengan apa ydng

mereka inginkan, lalu dia mengadukan hal itu kepada Nabi SAW,

maka beliau pun bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaan

hatimu?" Dia menjawab, "Mantap dengan keimanan." Beliau

bersabda, "Jika mereka kembali lagi, maka ulangilah.') L:ri adalatt

riwayat mursal dan para periwayatnya tsiqah, diriwayatkan oleh Ath-

Thabari, dan diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dan Abd bin

Humaid darinya. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur ini
dengan tambahan pada sanad-nya, dia menyebutk*, fi i:# gi e

l. - .a, . a

)4.i ,* :b i;Li,J,1Oart Abu Waidah bin Muhammad bin Ammar

darf ayahnya). kri adalatr riwayat mursal jtga.

Selain itu, Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits serupa

dengan panjang lebar dari jalur Athiyyah Al Aufi, dari Ibnu Abbas,

namun ada kele,matran pada sanad-nya. Riwayat ini menunjukkan

bahwa orang-orang musyrik telatr menyiksa Ammar beserta ayah dan

ibrmya" Suhaib, Bilal, Khabbab dan Salim maula Abu Hudzaifah.

Ammar dan isterinya meninggal dalam penyiksaan, sedangkan yang

lairurya tetap bersabar.

Disebutkan dalam riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas yang

diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir, bahwa ketika para sahabat hijratr

ke Madinah, orang-orang musyrik menangkap Khabbab, Bilal, dan

Ammar, lalu Ammar memafuhi mereka sementara yang lain menolak

sehingga mereka siksa. Al Fakihi juga menukil dari riwayat Mursal

Zaid bin Aslam, bahwa itu dilakukan oleh Ammar saat pembaiatan

FATHUL BAARI _ 181



kaum Anshar dalam peristiwa Baitul Aqabatr. Saat itu orang-orang

kafir menangkap A,rnmar dan menanyainya tentang Nabi SAW,

namun dia menolak memberitahu mereka. Maka mereka mengancam

untuk menyiksanya, lalu dia berkata bahwa dia mengingkari

Muhammad dan ajaran yang dibawanya, sehingga mereka pun terkejut

dan melepaskannya. Setelah itu Ammar datang menemui Rasulullah

SAW, lalu menceritakan kisahnya seperti tadi. Namun dalam sanad

riwayat ini juga ada kelemahan.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Ibnu Sirin, i:J:-jli
,i:gi ta gi'ltt'E;.i-W,t- r^:t {- i. ft e *3 #hr ja .ilr

3-i6 g\*'it1 ,r,t-i;-ii'*ii o1, ,r;st e'!:fi oi;i,'t'el laanwa

Rasulullah SAI( berjumpa dengan Ammar bin Yasir yang tengah

menangis, lalu beliau mengusap air matanya dan bersabda, "Englcau

ditangkap oleh orang-orang musyrik, lalu mereka membenamkanmu

di air sampai engknu mengatakan demikian. Jika mereka mengulangi,

m aka ul an gil ah.' ) Para periwayatny a t s i q ah wal aupun mur s al.

Riwayat-riwayat mursal ini saling menguatkan. Ibnu Abi
Hatim juga meriwayatkannya dari jalur Muslim AI A'war --dia
adalatr periwayat yang lernalr-, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia

berkata: * 'Jb "$-.J;ttl-=;o 6W '&'Jtt ,P t;t* ,tf ?Jit'jb (orang-

orang musyrik menyil<sa Ammar hingga dia mengatalcan perkntaan

untuk menyelamatkan dirinya, lalu hal itu membuatnya merasa berat).

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari

trbnu Abbas mengenai firman-Nya, f-dlur';*Ji"l'^-S:6Fi ii 1l

(Kecuali orang yang dipalaa kafir padahal hatinya tetap tenang

dalam beriman), dia berkata, "Allah mengabarkan bahwa orang yang

kafir setelah beriman, maka Allah murka kepadanya. Dan orang yang

dipaksa kafir dengan lisannya sedangkan hatinya menyelisihi itu demi

menyelamatkan dirinya dari musuh, maka dia tidak berdosa. Allah
akan menghukum para hamba berdasarkan apa yang diyakini oleh hati
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mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan hal ini, maka

pengecualian didahulukan daripada kemurkaan Allah. Seakan-akan

dikatakan, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya kecuali orang

yang dipaksa kafir. Karena kekufuran biasanya dilakukan dengan

perkataan dan perbuatan yang tidak disertai dengan keyakinan, dan

kadang disertai dengan keyakinan, lalu bentuk yang pertama

dikecualikan, itulah kekufuran orang yang dipaksa.

ry ,rt ,(;6'& tfibi 15, j6l (Dia berkat a, "Kecuali karena

[siasatJ menjaga diri dari sesuatu yang kamu talcuti dari mereka." ltu
adalah tindakan melindungi diri). Dia menyimpulkannya dari

perkataan Abu Ubaidah, dia berkata, "Kata tuqaah dan taqiyyah

artinya sama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini telah dipaparkan dalam tafsir

surah Aali 'Imraan. Maknanya, hendaknya orang-orang beriman tidak

mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, baik secara batin

maupun secara latrir, kecuali untuk taqiyyah (bersiasat untuk

melindungi diri) secara lahir, maka boleh menjadikannya pemimpin

bila dia memang takut terhadapnya, walaupun batinnya memusuhinya.

Ada yang mengatakan, bahwa hikmah pengalihan pembicaraan

adalah, karena buruknya orang-orang yang mengangkat orang-orang

kalir sebagai pemimpin, sehingga Allah tidak mengaratrkan

pembicraan kepada orang-orang yang beriman.

Menurut saya, hikmatlrya adalah, karena pembicaraannya

didatrului oleh firman-Nya dalam surah Al Maa'idatr ayat 51, ttii4lS I
'&lsti e n t*- ni ,f.i*|"&?:; "q)t al6,iitji'iiit (rangantah

kamu mengambil orang-arang Yahudi dan Nasrani menjadi

pemimpin-pemimpin[muJ ; sebagian mereka adalah pemimpin bagi

sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka

menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan
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mereka). Tampaknya, mereka menyimpulkan dari keumumannya

sehingga mengingkari orang yang mempunyai u&ur dalam hal itu,

maka turunlah ayat tadi sebagai keringanan untuk hal tersebut. Ini

sebagaimana halnya ayat-ayat yang menyatakan tentang larangan

kufur setelah beriman, kemudian dikhususkan bagi orang yang

dipaksa.

uJi riui ;i ','r e.fiti3/1 Cg',<il'eji;ih'oy i,Svt

)+?t'H;*;btxrriy :Jrit .():p ,* -15 Jt- ,;,\\\ e.'#rbtx
'ir $',1u-;t: riiif ;d,lr y:-flr tr'^'u Aii S" ,ig;.iir oriijrj ,rAti

4:rnaJ'uJL:i',y a "ftt t tT:t U:i (Dan Altah berfirman, "sesungguhnya

orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya

diri sendiri, [kepada merekal malaikat bertanya, 'Dalam keadaan

bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang

yang tertindas di negeri [MakkahJ', -hingga firman-Nya- 'Allah

Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Dan Allah berfirman, "Dan

fmembelal ora,ng yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun

anak-anak yang semuanya berdoa, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah

kami dari negeri ini [MakkahJ yang pendudulcnya zhalim, berilah

kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-

Mu'.") Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar,

dan ini benar. Saya mencantumkannya dengan redaksinya untuk

menunjukkan adanya perbedaan pada para pensyarah. Dalam nw1V,a)

Karimah, Al Ashili dan Al Qabisi disebutkan dengan redaksi, i/-/Jl 0f)

qr},al 4:i',y a:htt> d:j Au,i'. J'6i (,Jrl'!i e) d:i JO* QjJ6:i

{"sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan" dia menyebutkan

hingga firman-Nya: "di negeri (Mekah)" lalu setelahnya mengatakan

hingga: "dan berilah kami penolong dari sisi-Mu"). Di sini terdapat

perubahan.

Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan dengan redaksi, eltbt)

doWrJ r F, s11 iJ'llr,fii(ts e,itt'6 l Ctb'zkp' iliti-',
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(M -Li,li i' ,J* (s"srngguhnya orang-orangyang diwafatkan

malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, [kepada merekaJ

malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?"'. Allah
juga berfirman, "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah

-hingga firman-Nya- penolong.') Ini benar walaupun ayat-ayat

pertamanya terpaut agak jauh dalam surah ini'seteiah ayat-ayal yang

dikemukakan belakangan, namun tidak ada perubahan di sini. Ayat-

ayat tersebut dicantumkan seperti itu (yakni tidak mengurutkan

ayatnya) untuk mengisyaratkan apa yang diriwayatkan dari Mujahid,

bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Makkah

yang beriman, lalu dikirimi surat dari Madinah, yang intinya: Kami

tidak menganggap kalian termasuk kami, kecuali kalian berhijrah.

Maka mereka pun berangkat, lalu dikejar oleh keluarga mereka di

perjalanan dan dihalang-halangi sehingga mereka menjadi kafir
karena dipaksa.

Ibnu Baththal hanya meringkas bagian akhirnya saja dan

disandarkan kepada para ahli tafsir. Ibnu Baththal mengemukakan,

" i5'ir-i:, .(W'&- olr;r G#1 Ct eKt'".tt 76E ;$r i:yy

6-/if d-[r,> ol1 gri;;z-l:",,:it ( Sesungguhnya orang-orans yans

diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri -
hingga- mudah-mudahan Allah memaaflrannya', dan Allah befirman,
'Kecuali mereka yang tertindas -hingga- yang penduduhtya

zhalim)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada perubahan dari segi

bacaannya, hanya saja gubahan dari penulis.

Setelah mengemukakan kisah Arlmar, Ibnu At-Tin berkata,
*tjllJe y<lt-* tF',H ,#:, (akan tetapi orang yang melapangkan

dadanya untuk keknfiran). Maksudnya, berlapang dada untuk

menerima kekufuran. Dan firman-Nya, -Li S1-'5. *st i'6'; u;lt
(yai U:d'H j-'Sat's 

@rang-orang yang diwafatkan malaikat
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-hingga firman-Nya- dan berilah kami penolong dari sisi-Mu)

bukanlah tilawahnya, karena firman-Nya, (ifi'*i:i'U U'S,eaq gan

berilah kami penolong dari sisi-Mu) adalatr sebelum ayat tadi- Pada

sebagian naskah dicantumkan hingga ayat, t,-oli t:)'P (Maha Pemaaf

lagi Maha Pengampun), sedangkan pada sebagian lainnya

dicantumkan, <Jvlr'u';rr;bt[ir l5 
'j6.r @biTt(Xi'r .p 4:6>

t:*f J 3iil 'H) l:i o)! (Mereka itu, mudah-mudahan Allah

memaaJkannya." Dan Allah berfirman, "Kecuali mereka yang

tertindas baik laki-laki 
-hingga firman-Nya- penolong dari sisi-

Mu.") Berdasarkan susunan ini maka sesuai dengan urutan furunnya."

Namun dia telah melakukan kekeliruan, karena ayat yarrg

diakhiri dengan t:"al adalah ayatyangdiawali dengan iaiia-r!*$r1,

dengan huruf wau tanpakata ll. Sedangkan apa yang dinukilnya dari

sebagian naskah, hingga ayat, t-7g:) t:):tib (Maha Pemaaf lagi Maha

Pengampun) adalah mungkin, karena akhir ayat yang diawali dengan

ayat,'a?r1it eii ult ot adalatr r:n ai ctit;5. Akhir ayat setelatlnya

adalah, i6, uL1r1, ayat setelahnya lagi adalah , t:rlii tolii,dan akhir

ayat setelahnya lagi adalah, t:A r)yit. Tampaknya, dia ingin

mengemukakan keempat ayat ini.

ri h' ;t s ); b o ;;;.-r J-+r' cp;;zt:-Jir t'r ii5 (Attah

menerima udzur orang-orang lemah yang tidak mampu menolak untuk

meninggalkan apa yang telah diperintahkan Allah). Maksudnya,

kecuali bila mereka dikuasi.

F,?t 6 ,y.b * 
" 

Ct"tx r*t*-'t i:$,ir1 (orang vang

dipalcsa tak ubahnya seperti orang lemah, yaitu tidak mampu menolak

untuk melakukan apa yang diperintahknn [oleh orang lain yang

memalrsannya|). Maksudnya, apayang diperintahkan oleh orang yang

mempunyai kemampuan untuk melakukan keburukan terhadapnya.
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Karena dia tidak mirmpu menolak untuk meninggalkan perbuatan,

maka dia seperti orang yang dipaksa dan tidak mampu menolak
melakukan perbuatan, sehingga hukumnya termasuk orang yang

dipaksa.

;i,,i)r ,lwii (Al Hasan berkata). Maksudnya, Al Hasan Al

Bashri.

#qt * jl'z$!r lfaqiyah fmelindungi diriJ tetap berlalat

hingga Hari Kiamat). Sanad-nya diriwayatkan oleh Abd bin Humaid
dan Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Auf Al A'rabi, ,Jga.llt #, *
* #t e,fr"r iri ^fr\*$, ir- 

jiu'i-$.iy.e eryt (Dari At

Hasan Al Bashri, dia berkata, "Taqiyyah dibolehkan bagi seorang

mulonin hingga Hari Kiamat, kecuali dan tidak menjadikan taqiyyah

dalam pembunuhan.') Sedangkan redaksi Abd bin Humaid adalah, t!
tut r'* u-air ,*li-lr.J:i e (Kecuali dalam pembunuhan jiwa yang

diharamkan Allah). Maksudnya, orang yang dipaksa membunuh orang
lain, dia tidak dimaafl<an, karena tindakannya berpengaruh terhadap
jiwa orang lain.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, makna taqiyyah adalah bersikap
hati-hati dalam menampakkan keyakinan dan lainnya di dalam hati
terhadap orang lain. Asalnya dari kata wiqaayah (waspada, hati-hati,
perlindungan). Al Baihaqi meriwayatkan dari j'alur Ibnu Juraij dari

Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, fi gW-11, W -Wrj grfiu. a$r

,P.e,i-'L'-$- (TaqWah adalah dengan lisan sementara hatinya tetap

mantap dengan keimanan dan tidak membentangkan tangannya untuk
membunuh).

-;i fi.r ,u *) ,:u;r',J ";ih! b';"11 A#W. ,/V'i.' ,5,6j

ir;Jti'Gl;.Jlt, f.l, i.ti (bnu Abbas mengatakan tentang orang yang

dipalaa oleh pencuri funtuk menalak istrinyal, sehingga dia

{-
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menalaknya, "Itu bul<an apa-apa." Demikian iuga pendapat yang

dikatakan oleh lbnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Asy-Sya'bi dan Al
Hasan). Perkataan Ibnu Abbas, sanad-nya diriwayatkan oleh Ibnu Abi

Syaibah dari jalur Ikrimah, bahwa dia pemah ditanya tentang seorang

laki-laki yang dipaksa oleh para pencuri untuk menalak isterinya, dia

berkata, "Ibnu Abbas mengatakan, 'Itu bukan apa-apa'. Artinya, tidak

terjadi talak."

Abdntnazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dai
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia tidak memandang berlakunya

talak orang yang dipaksa.

Perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubur diriwayatkan oleh

Al Humaidi dalam kitab Al Jami'dan Al Baihaqi dari jalumya, dia

berkata: ,:J.i'ij2li 'c.*ti 
ot)i,t; :ia-; i\ 4 alp'd* ,:oti, $:b

€,y.1 ,'i f* tbst'ai.l €bi ,q(blJt u. *; i *'jt * ,it?i'*\1
',y.1:'* $Cu j ,v:{W ,*oft'uu;i{ii,4iih3,,Jris g.u:d;.*,
*"rS:i-'r| ;it (Sufyan menceritakan kepada kami, alat mendengan

Amr, yalcni lbnu Dinar, Tsabit Al A'raj menceritakan kepadalru, dia

berkata, "Alat menikahi ummuwalad milik Abdunahman bin Zaid bin

Al Khaththab, kemudian analorya memanggillru dan memanggil dua

budak lain miliknya, lalu mereka mengikatlru dan memulanliht dengan

cambuk, lantas dia berknta, 'Engkau harus menceraikannya atau alan

melalcukan ini dan melakukan itu', maka aht pun menceraikannya.

Kemudian aku bertanya kepada lbnu Umar dan lbnu Az-Zubair,

namun keduanya tidak menganggap itu.')

Perkataan Asy-Sya'bi sanad-nya diriwayatkan oleh

Abdwrazzaq dengan sanad yang shahih dainya, dia berkata, "Jika dia

dipaksa oleh para pencuri, maka itu bukan talak, dan bila dia dipaksa

penguasa, maka itu terjadi." Ada nukilan dari Ibnu Uyainah yang lebih

menjelaskannya, yaitu bahwa para pencuri itu bisa membunuhnya,

sedangkan penguasa tidak.
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Pendapat Al Hasan diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, ti'Ji
G- g#toi'b aj.t o€ ifi ,6:,-,sr o;isul ,f {t? ij @ou Awanah

menceritaknn kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan, bahwa dia
tidak memandang terjadinya talak orang yang dipal<sa). Ini adalah
sanad yang shahih Abu Al Hasan.

Ibnu Baththal menirukan Ibnu Al Mundzir dengan
mengatakan, "Mereka sependapat, bahwa orang yang dipaksa kufur
sehingga khawatir dirinya akan dibunuh, lalu diar kafir sedangkan

hatinya tetap mantap dengan keimanan, maka dia tidak dihukumi
sebagai orang kafir, dan isterinya tidak tercerai darinya. Hanya saja
Muhammad bin Al Hasan mengatakan, 'Jika dia menampakkan
kekufuran, maka dia menjadi murtad, dan isterinya tertalak bain
darinya walaupun secara batin dia tetap muslim'. Pendapat tadi cukup
sebagai sanggahan terhadapnya karena menyelisihi nash-nash yang
ada."

Ada juga yang berkat4 "Letak rukhshah ini hanya sebatas
perkataan dan tidak mencakup perbuatan, seperti bersujud kepada
berhala, atau membunuh orang Islam, atau makan babi, atau berzina."
Demikian pendapat Al Auza'i dan Sahnun.

Ismail Al Qadhi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dai
Al Hasan, bahwa dia tidak membolehkm taqiyyah pada pembunuhan
jiwa yang diharamkan. Sebagian orang mengatakan, bahwa
pemaksaan dalam perkataan maupun perbuatan adalah sirma.

Ada perbedaan pendapat mengenai batasan pemaksaan. Abd
bin Humaid meriwayatkan dengan sanad ymg shahih dari umar, dia
berkata, |+itt':i g:i'tf ry til.lJl ,b y\',f3t'A (S"r"orang tidak

bisa memberikan keamanan terhadap dirinya bila dia dipenjara,
diikat atau disiksa). Diriwayatkan juga redaksi serupa dari jalur
Syuraih dengan tambahan, l$]lr1'"+'!iti q$r:afi.l.Jr ,6:;',# {"i
(Empat hal yang semuanya bersifat paksaan: penjara, .pulailan,
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ancaman dan ikatan). Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, 6

)-,:dgA Lj tt t'F n-titu-it? gia* ada perkataan yans

melepaskanlru dari dua cambukan kecuali alat mengatakannya)- Ini
juga merupakan pendapat jumhur. Sedangkan menurut ulama Kufah

ada penjelasannya secara rinci. Kemudian mereka berbeda pendapat

tentang talaknya orang yang dipaksa, jumhur berpendapat bahwa talak

ilu tidak sah, dan Ibnu Baththal menukil ijma' sahabat mengenai hal

ini. Menurut ulama Kufah, talak itu sah, dan ada juga nukilan seperti

itu dari Az-Zlhi, Qatadah, dan Abu Qilabah. Pendapat ketiga telah

dikemukakan tadi dari Asy-Sya'bi.

i-$u.i';il; ,{t #ht ,P dt lst (Nabi SAW bersabda,

"setiap perbuatan harus disertai niat.') Ini adalah perrggalan dari

hadits yang sanad-nya telah diriwayatkan oleh penulis (mam

Bukhari) pada pembahasan tentang iman denganharakat fathah pada

huruf hamzah, #! iCi'l; (Setiap perbuatan tergantung niatnya). Dia

mencantumkannya tanpa lafazh rJll.$esungguhnya) di awalnya dan

dengan bentuk tunggal pada.kata {lr.

Tampaknya, dengan mengemukakannya di sini Imam Bulltari
mengisyaratkan sanggahan terhadap orang yang membedakan paksaan

dalam perkataan dan perbuatan, karena al amal berarti perbuatan.

Perbuatan itu tidak dianggap kecuali disertai niat sebagaimana yang

ditunjukkan oleh hadits ini. jadi, orang yang dipaksa adalatr orang

yang melakukan suatu perbuatan lalu dia melalrukannya tanpa disertai

niat, bahkan niatnya adalah tidak melakukan perbuatan yang

dipaksakan terhadapnya.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil, bahwa perinciannya

menyerupai apa yang diturunkan dalam A1 Qur'an, karena orang-

orang yang dipaksa sebenamya hanyalah perkataan di antara mereka

dan Tuhan mereka, nilmun karena mereka tidak meyakini itu, maka itu

ditetapkan seolah-olah tidak terjadi, dan itu juga tidak berpengaruh
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baik terhadap diri maupun harta.Ini berbeda dengan perbuatan, karena

perbuatan akan berpengaruh terhadap diri dan harta. hilah makna

yang diceritakan oleh Ibnu Baththal dari Ismail Al Qadhi.

Ibnu Al Manayyar menanggapi, bahwa mereka itu dipaksa

mengucapkan kekufrran, bergaul dengan orang-orang musyrik,

membantu mereka dan meninggalkan hal-hal yang menyelisihi itu.

Menurut pendapat yang benar, meninggalkan termasuk kategori

perbuatan dan tidak ada hukuman atas itu, kecuali membunuh jiwa,

karena dalam masalah ini qishash tidak digugurkan dari pelaku

walaupun dia dipaksa, dan dalam melakukannya dia telah berniat

melakukan itu diri si korban, padahal tidak boleh seorang pun

menyelamatkan jiwanya dengan cara membunuh orang lain.

Kemudian dia menyebutkan hadits Abu Hurairah, 1ib h' ,,lia Qr'i:1

fllaJt ,P iA oe 'ir, (Bahwa Nabi SAW pernah berdoa di dalam

shalat). Hadits ini dikemukakan juga dalam tafsir suratr An-Nisaa'

dari jalur lain, dari Abu Salamah seperti hadits ini dengan tambahan

bahwa itu adalah shalat Isya.

Pada pembatrasan tentang shalat telah dikemukakan hadits dari
jalur Syu'aib, dari Az-Ztrhi, dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan

Abu Salam ah, i:rrb ,y e'FJ-ts .7-; 6';ti got .o Abu Hurairah

pernah bertakbir dalam setiap shalat), dan di dalamnya disebutkan,

crl to' 4a ,:J:frait ej-'* Pi *h, & l' J:F:osi.6;-j ii'6
'#A\'# Jvlt\.il;jt UiuTri::te (Abu Hurairah berkata,

"Ketilra Rasulullah SAW mengangkat kepalanya fdari rula], beliau

mengucapkan,'Sami'allaahu liman ftamidah, rabbanaa walalcal

fuamdu fAllah mendengar setiap yang memuji-Nya. Wahai Tuhan

kami, bagi-Mulah segala pujiJ'. Beliau mendoakan sejumlah orang

dengan menyebutkan nama-nama mereka.') Setelah itu dia

menyebutkan seperti hadits bab ini dengan tambahan, y."i- Oj:at SZ?t

i;;tA.e.l'#b (Warga Masyriq saat itu terdiri dari suku Mudhar
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yang menyelisihi betiau). Pada pembahasan tentang adab

dikemukakan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dan Az-Zuhri, dari Sa'id

bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata, & i' lr.l ettil
JLJ L#')t 'o, iri) *:t # ?ttt lxetinn Rasulullah SAW mengangkat

kepalanya dari rulat, beliau mengucapkan) lalu dia menyebutkn

redaksi haditsnya. 
2 ,

Penj elasannya tentang'O:Jllb,J-Jj]t (orang-or ang y ang I emah)

telah dikemukakan pada pembahasan surah An-Nisaa', sementara

definisi ketiga golongan yang disebutkan pada bab ini telah

dikemukakan dalam tafsir surah Aali 'Imraan beserta hal-hal yang

terkait dengan disyariatkannya qunut nazllah dan waktu

pelaksanaannya (yakni letaknya di dalam shalat) Pada pembahasan

tentang witir.
, ".,o ." l?.,'iJrb!-:;\ (Dan [membelal orang yang lemah).Ini termasuk

penyebutan yang umum setelah yang khusus. Haditsnya berkaitan

dengan pemaksaan, karena mereka dipaksa untuk tinggal bersama

orang-orang musyrik. Dari ini dapat disimpulkan, bahwa bila

pemaksaan itu dilakukan untuk menjadi kafir, tentu Allah tidak

menyeru dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman.

1. Orang yang Lebih Memilih Dipukul, Dibunuh dan Dihinakan

Daripada lVlenjadi Kafir

Li( :rr) -'\t .a *r J'y-,iG,i$ ^:; hr €t ii'*
Li fy;f t';r;?ni o'fitf rpr;vi irrr'";') *t d
;At e;;'ri ;:51'01r, ,^;t."tyu< i;t'"-;|t11 a1tr$"7

.)6t G'Ji"r"'r( ?f;ts
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6941. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Tiga hal yang barangsiapa memilikinya maka dia akan menemukan
manisnya iman, (yaitu): Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai
daripada selian keduanya; Mencintai seseorang yang dia tidak
mencintainya kecuali karena Allah; dan benci untuk kembali kepada
lrela{uran sebagaimana halnya dia benci dilemparknn ke dalam
neraka'."

Lf, d-f,ruirt N i'rU,'q- *'q-'kal.t
*Fok ot3,. &,rLl'fit ;r.r*\i JL,i;,;L

a-

."*;i_ oi

6942. Dari Ismail, aku mendengar Qais, aku me,ndengar Sa,id
bin Zud, berkata, "sungguh aku melihat diriku dan sungguh Umar
adalah pengikatku pada Islam. seandainya gunung Ilhud dapat runtuh
karena apa yang kalian lakukan terhadap utsman, niscaya adalah
layak untuk runtuh."

F:r{'i" & n' J;, jtsr*,j6 Lrtri i. *$ *
tu:i,Lu,$ $ ;u' yi,r:t;;',it{Jt,b e'i i;; L? }:)
,W'J;L$ ,/r\i G';';^5 ,blSt r!i'# u ok i ,Jut

Yu\'tr :-r,fu.'JrL| y?, & &'r5 )*iarur;t;i
$1,j1 )t, .i,: * U; iU 6 q*Lr yJJ ,t'1! t7 ,u_Fl

3,r vt 'rc:-rb7:F3 Jti* uUUt il;;';\i
.,,.o';#'iJt) q*;, uht,
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6943. Dari Khabbab bin Al Aratt, dia berkata, "Kami mengadu

kepada Rasulullah SAW, saat itu beliau sedang beralaskan kain di

bawah naungan Ka'bah, kami berkata, 'Tidakkah engkau

memohonkan pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa

untuk kami?' Beliau pun bersabda,'Dulu sebelum kalian ada lelaki

yang ditangkap, lalu dibuatkan lobang di tanah untulvtya, kemudian

dia ditempatkan di dalamnya, setelah itu gergaji didatangkan

kemudian diletakkan di atas kepalanya,lalu dia digergaii menjadi dua

bagian dan bagian yang ada di bawah daging dan tulangnya disisir

dengan sisir besi, namun itu tidak menghalanginya dari agamanya.

Demi Allah, sungguh perkara ini akan sempurna hingga pengendara

dari Shan'a' dapat berjalan ke Hadhramaut tanpa takut kecuali

kepada Allah dan srigala terhadap dombanya. Akan tetapi kalian

tergesa-gesa'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang lebih memilih dipukul, dibunuh dan

dihinakan daripada menjadi ftafir). Ini telah diisyaratkan pada bab

sebelumnya, dan bahwa Bilal termasuk yang memilih dipukul dan

dihinakan daripada mengucapkan kekufuran. Demikian juga Khabbab

yang disebutkan dalam bab itu serta lainnya, dan bahwa kedua orang

tua Ammar meninggal dalam siksaan. Namun karena tidak memenuhi

kriteria shahih Imam Bukhari, maka dia membatasinya dengan

riwayat yang menunjukkannya.

Padabab ini Imam Bukhari mengemukakan tiga hadits, yaitu:

Pertama,hadits Anas, gr;.irfi ii:/- *: *'F'6b>" (Tiga hat

yang barangsiapa memilikinya maka dia akan merasaknn manisnya

iman). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang

keimanan di awal kitab Ash-Shahih im. Alasan pencantuman judul ini

karena dia menyamakan antara membenci kekufuran dengan

membenci masuk neraka. Sementara dibunuh, dipukul dan dihinakan
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adalah lebih ringan bagi seorang mukmin daripada masuk neraka,

sehingga itu lebih ringan daripada menjadi kafir jika dia memilih cara

kekerasan. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Baththal. Dia juga
berkata, "Ini adalah dalil bagi parapengikut Imam Malik."

Ibnu At-Tin mengikutinya dengan menyatakan, bahwa para

ulama sependapat memilih dibunuh daripada menjadi kafir. Ini adalah

dalil terhadap orang yang berpendapat bahwa mengatakan kalimat
kufur lebih baik daripada bersabar dibunuh.

Al Muhallab menukil, bahwa ada orang-orang yang melarang

itu dan berdalil dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 29,
'6;131t'i& ll (Dan janganlah lcamu membunuh dirimu).Namun ini

tidak dapat dijadikan dalil dalam hal ini, karena setelah ayat ini Allah
berfirman dalam surah An-Nisaa' ayat 30, r-Jjli $tlit-L'tjl,,! ,W-,ii
(Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan
aniaya). Ailah membatasinya dengan itu, dan orang yang membiarkan
dirinya binasa dalam rangka menaati Allah bukanlah orang yang
zhalim dan tidak pula melampaui batas. Para ulama juga telah
sependapat tentang bolehnya memasukkan diri dalam kebinasaan
(marabahaya) di dalam jihad.

Ini menodai nukilan Ibnu At-Tin yang menyatakan kesamaan
pendapat, karena ada yang berpendapat dengan lebih mengutamakan
mengucapkan kata kufur daripada membiarkan dirinya dibunuh.

Kedua, haditsnya telah dikemukakan pada bab "Islamnya
Sa'id bin Zaid" pada pembahasan tentang sejarah Nabi SAW. kri
tampak jelas sebagaimana judulnya, karena Sa'id dan isteriny4 yaitu
saudara perempuan (Jmar, lebih memilih dihinakan daripada menjadi
kafir. Dengan demikian, tampak kesezuaian hadits ini dengan
judulnya.

Al Karmani berkata, "hri disimpulkan dari peristiwa dimana
Utsman lebih memilih dibunuh yang membuat rela para
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pembunuhnya, sehingga pilihannya terhadap pembunuhannya

daripada kafir adalah lebih utama. Nama isterinya Sa'id adalah

Fathimah bin Khaththab, wanita pertama yang memeluk Islam setelah

Khadijah. Ada juga yang mengatakan bahwa dia didahului oleh

Ummu Al Fadhl, isterinya Al Abbas.

Ketiga, penjelasan hadits ini telah dipaparkan dalam bab "Apa

yang Dialami Rasulullah SAW dari Kaum Musyrikin di Makkah"

pada pembahasan tentang sirah Nabi SAW. Dimasukkannya hadits

tersebut dalam judul ini adalah karena Khabbab meminta doa kepada

Nabi sAW terhadap orang-orang kafir yang menunjukkan bahwa

mereka telah bertindak secara zhalimterhadap kaum muslimin.

Ibnu Baththal berkata, "Nabi SAW tidak memenuhi

permintaan Khabbab dan orang-orang yang bersamanya untuk

mendoakan keburukan terhadap orang-orang kafir kendatipun Allah

berfirman dalam surah Ghaafir ayat 60, ,rj1 'qLt G'i\i (Berdoalah

kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenanknn bagimu) dan firman-Nya

dalam surah Al An'aam ayat 43, ti'*i ti-hl. ir+\tr'* (Maka

mengdpa mereka tidak memohon [kepada Allah] dengan tunduk

merendahkan diri ketika datang siftsaan Kami kepada mereka). Sebab

beliau tahu, bahwa takdir telah ditetapkan mengenai cobaan yang akan

menimpa mereka agar mereka mendapat pahala atas itu seperti

kebiasaan yang Allah terapkan kepada orang-orang yang mengikuti

para nabi, lalu mereka bersabar terhadap penderitaan karena Allah.

Kemudian pada akhirnya mereka mendapat pertolongan dan pahala

yang besar."

Dia berkata, "Selain para nabi, maka mereka wajib berdoa

pada setiap musibah, karena mereka tidak mengetahui apa yang

diketahui oleh Nabi SAW."

Dalam hadits ini tidak dinyatakan bahwa Nabi SAW tidak

berdoa untuk mereka, bahkan kemungkinannya beliau berdoa. Beliau
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bersabda, Ll jj l6$,, og';6 (Dulu orang-orang sebelum kalian

dihuhm ...) adalatr untuk menghibur mereka dan mengisyaratkan

kepada kesabaran hingga berlalunya waktu yang telah ditetapkan.

Itulah yang diisyaratkan oleh sabda beliau di akhir hadits ini, irlJ3i
Oi"& (Akan tetapi lalian tergesa-gesa)

llli.-ilt, (Dengan gergaii). Dalam suatu naskah disebutkan

dengan huruf ya' tanpa 'hamzah sebagai pengganti huruf nun, dm ini
adalah salah satu dialek.

#t # )\ib @po yang di bawah daging dan tulangnya).

Dalam riwayat mayoritas dicantumkan de'ngan lafazh l-i ssfxgai ganli

b.

}iti t$ (Perlara rnr). Maksudnya, Islam. Penjelasan tentang

yang dimaksud de,ngan Shan'a' telah dipaparkan dalam penjelasan

hadits ini.

Ibnu Baththal berkata, '?ara ulama sependapat, bahwa orang
yang dipaksa kafir dan lebih memilih dibunuh, maka patralanya lebih
besar di sisi Allah daripada yang memihh ntl*shai. Sedangkan jika
seseorang dipaksa untuk mernakan babi atau minum kham€r, maka itu
lebih baik dilakukan daripada memilih dibunuh."

Sebagian ulama Maliki berkat4 "Bahkan menjadi berdosa jika
dia dilarang memakan selain itu namun dia justru tidak memakanny4
karena dengan demikian dia menjadi seperti orang yang terpaksa
memakan bangkai dalam kondisi mengkhawatirkan keselamatan
jiwanya."
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2. Jual-Beli Orang yang Dipaksa dan Serupanya Berkenaan

dengan Hak dan Sebagainya

t* r'r ,!r,;jr e'-; Q i;v -f hr '**);;:; ,Ji *' (_J '., u

'-a v;a .t';i jt,trap:t |Sw $', * \t J:" ltt J';',
U:.,"riu *irfLkt* 4t&,4rt )t'49 e
'a-i; ilt;i .*,at t:.i r,";-*k ,fiLb .f# f#i t'4'FJ

, / t / / /.,.J:ir'J.-: i .*-^t r:.i u-',*.'$ ,f;6 ault e6'i .Uri

iJi'p ;i#l'oi i:-rf ;y, ,r,;, !.d:r\iLi rr*t lla
.Lr-r1jr, i;'li 6r r4zu,tt, ,;l* t* tt^,"&.\

6944. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ketika kami

sedang di masjid, tibatiba Rasulullah SAW keluar menemui kami lalu

bersabda, 'Berangkatlah kalian menemui orang-orang Yahudi'. Maka

kami pun berangkat bersama beliau hingga sampai ke rumah Al
Mirdas. Nabi SAW kemudian berdiri kemudian menyeru mereka,

'Wahai sekalian orang Yahudi, masuk Islamlah niscaya kalian

selamat'. Mereka berkata, 'Engkau telah menyampaikan wahai Abu

Ai Qasim'. Beliau bersabda lagS, 'Itu yang aht inginkan'. Kemudian

beliau mengatakannya untuk kedua kalinya, dan mereka pun berkata,

'Engkau telah menyampaikan wahai Abu Al Qasim'. Setelah itu
beliau mengatakannya lagi untuk ketiga kalinya, lalu bersabda,

'Ketahuilah, sesungguhnya bumi adalah milik Allah dan Rasul-Nya,

dan sesungguhnya aku ingin mengeluarkan kalian. Karena itu,

barangsiapa di antara kalian yang bisa mendapat sesuatu dengan

hartanya maka dia sebaiknya menjualnya. Jika tidak, maka ketahuilah

bahwa sesungguhnya bumi adalah milik Allah dan Rasul-Nya'."

I
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Keterangan Hadits:

(Bab juat-beli orang yang dipal<sa dan serupanya berkenaan

dengan hak dan sebagainya). Al Khaththabi berkata, "Abu Abdillah

-yakni Imam Bukhari- berdalil dengan hadits Abu Hurairah

-yakni 
hadits yang dicantumkan pada bab ini- ketika membolehkan

(mensahkan) jual-beli orang yang dipaksa. Hadits ini lebih

menyerupai jual-beli orang yang dipaksa. Karena ketika orang yang

dipaksa menjual maka dia diharuskan menjual sesuatu, rela maupun

tidak. Jika orang-orang Yahudi itu tidak menjual tanah mereka, maka

mereka tidak diharuskan demikian, akan tetapi mereka kikir dengan

harta mereka, sehingga mereka lebih memilih menjualnya, seolah-olah

menjadi orang-orang yang terpaksa menjualnya. Seperti halnya orang

yang terlilit utang lalu terpaksa menjual hartanya. Itu diperbolehkan,

namun jika dipaksa maka tidak boleh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari tidak membatasi
judulnya hanya pada orang yang dipaksa, tapi dia berkata, "Orang
yang dipaksa dan sepertinya berkenaan dengan hak," sehingga judul
ini juga mencakup orang yang dalam keadaan terpaksa. Tampaknya,

dia mengisyaratkan sanggahan terhadap prang yang tidak mensahkan
jual-beli orang yang terpaksa. Kemudian perkalaan terakhirnya (Al
Khathtahbi), 'Namun jika dipaksa maka tidak boleh," tertolak karena

itu adalah paksaan dengan haq. Demikian Al Karmani
menanggapinya. Maksud 'perkataan Al Khaththabi, bahwa dia
mengarahkan perkataannya tentang orang yang dipaksa dan tidak
mengkhususkan kisah orang-orang Yahudi.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memberinya judul
'Berkenaan dengan hak dan sebagainya', namun (haditsnya) hanya

menyinggung tentang bagian yang pertama (berkaitan dengan hak)."

Hal ini dapat dijawab, bahwa yang dimaksud dengan "yang
berkenaan dengan hak" adalah agama, sedangkan yang dimaksud

dengan "dan sebagainya" adalah selairurya yang lazim dijual, karena

i

-L
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orang-orang Yahudi dipaksa untuk menjual harta mereka bukan

karena utang yang mereka tanggung.

Al Karmani menjawab, bahwa yang dimaksud dengan "hak"

adalah pengusiran, dan yang dimaksud dengan "dan sebagainya"

adalah tindak kejahatan. Selain itu, yang dimaksud dengan "hak"

adalah sesuatu yang berkenaan dengan harta, dan yang dimaksud

dengan "dan sebagainya" adalah pengusiran.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang dimaksud

dengan "dan sebagainya" adalah utang, sehingga ini termasuk bentuk

kalimat khusus setelah kalimat yang umum. Karena jual-beli dalam

bentuk tersebut yang merupakan unsur non materi adalatr s&,
sehingga jual-beli lantaran terlilit utang yang m€rupakan rmsur materi

lebih sah lagi.

Pada bab ini Imam Bukhari me,nyebutkan hadits Abu Hurairatr

tentang pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah. Pada

pembatrasan tentang jizyah (upeti) dalam bab '?engusiran Kaum

Yatrudi dari Jazirah Arab' haditsnya telatr dikemukakan dan saya

telatr menjelaskan batrwa orang-orang Yatrudi itu tidd< disebutkan

nrrma-namanya dan juga nasabnya (kabilahnya). Sementara Imam

Muslim meriwayatkan hadits Ibnu Umar te,lrtang pengusiran bani

Nadhir, kemudian disusul dengan hadits Abu Hurairatr, sehingga itu

mengesankan batrwa orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam

hadits Abu Hurairah adalah bani Nadhir. Mengenai kesimpulan ini

perlu dicermati lebih jauh, me,ngingat Abu Hurairah datang ke

Madinatr setelah penaklukan Khaibar, sedangkan penaklukan Khaibar

terjadi setelah pengusiran bani Nadhir dan bani Qainuqa', dan ada

.!uga yang mengatakan bani Quraizhah.

Kisah bani Nadhir telatr dikemukakan pada pembahasan

tentang pqperangan sebelum kisatr Badar, dan juga pendapat Ibnu

Ishaq yang menyatakan batrwa itu terjadi setelah peristiwa strmur

Ma'unatr, dan kedua peristiwa itu terjadi sebelum datangnya Abu
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Hurairah. Redaksi yang menyebutkan tentang pengusiran mereka
menyelisihi redaksi kisah ini, karena mereka tidak berada di dalam
Madinah, dan Nabi SAW tidak mendatangi mereka kecuali untuk
meminta tolong kepada mereka mengenai diyat dua orang yang

dibunuh oleh Amr bin Umayyah yang termasuk sekutu mereka.

Kemudian mereka hendak mengkhianatinya, lalu beliau kembali ke
Madinah dan mengirim utusan kepada mereka untuk memberi pilihan
antara Islam dan keluar, nzrmun mereka menolak, sehingga mereka
pun dikepung lalu diusir. Berkenaan dengan mereka turunlah awal
surah Al Hasyr. Kemungkinan yang disebutkan dalam hadits Abu
Hurairah adalah sisa-sisa mereka, atau dari bani Quraizhah yang
bertempat tinggal di Madinah, lalu mereka terus menetap di sana dan
diberlakukan hukum-hukum ahlu dzimmah kepada mereka hingga
akhirnya mereka diusir setelah penaklukan Khaibar.

Kemungkinan juga mereka termasuk penduduk Khaibar,
karena setelah Khaibar ditaklukan, para penduduknya menerima untuk
bertani di sana dan bekerja dengan imbalan sebagian hasilnya, lalu
mereka menetap di sana hingga akhirnya Umar mengusir mereka dari
Khaibar sebagaimana yang telatr dikemukakan pada pembahasan

tentang peperangan. Kemungkinannya mereka adalah sebagian dari
mereka yang menetap di Madinah, lalu Nabi SAW mengeluarkan
mereka, dan saat meninggal beliau berpesan agar mengeluarkan kaum
musyrikin dari jazirah Arab, lalu Umar melaksanakannya.

Ar:.l,tJt'4. (nu*ah Al Midras). Kata al midraas dibentuk

mengikuti pola kata mif'aal yang diambil dari akar kata ad-darsu,
artinya adalah pemuka kaum Yahudi. Rumah itu dinisbatkan
kepadanya karena dialah yang memimpin dalam mempelajari dan
membaca kitab mereka. Pada sebagian jalur periwayatannya

disebutkan, etr:4, t-r{Jr 6 ttlr.f Ut*SSo ketika Al Midras datang

ke Madinah). Di dalam kitab Al Mathali' ditafsirkan dengan rumah
yang digunakan untuk membaca kitab Taurat.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa itu adalah kalimat yang

maushuf-nya (yang disifatinya) tidak disebutkan secara redaksional,

dan maksudnya adalah orang. Dalam riwayat yang telah dikemukakan

pada pembahasan tentang upeti disebutkan, u"1t:UJrt'c,-j + ,*
(Hingga ketika kami sampai di rumah Mudaris) dengan mengakhirkan

huruf alif dalan bentuk al mdaa'il, yang attinya orang yang

mempelajari Al Kitab dan mengajarkannya kepada orang lain. Dalam

hadits tentang rajam disebutkan , 4 ,-* i*V"::U 6iht tS"lrG g9i

i';t (Lalu pengajarnya yang biasa mempelajarinya meletakkan

tangannya di atas ayat rajam), dan disana ditafsirkan batrwa orang

tersebut adalah Ibnu Shuriya. Kemungkinan diatah yang dimaksud di

sini.

;iriu-ii P, * il' ,J2 Ut f* (Nabi SAW kemudian berdiri

lalu menyeru mereka). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan redaksi, 6S{i ltalu beliau berseru).

,t-'-1t'Oj; (Itu yang alat ingintrnn). Maksudny4 itu yang aku

maksudkan dengan perkataanku.

ftJ-ri (Masuk Islamlah katian). Maksudny4 jika kalian

mengakui bahwa aku telatr menyampaikan, maka beban dosa itu pun

hilang dariku.

'r-p3\i'oi t3-,'*t (Ketahuilah, sesungguhnya bumi). Dalam

riwayat AI Kasymihani disebutkan dengan redaksi, ',-P't\i r;'St
(Sesungguhnya bumi) di kedua bagiannya.

t:;jj )t llaoUn mihk Allah dan Rasul-Nva). Ad-Dawudi,.'
berkata, "Kata g)).(milik Attah) adalah pembuka kalimat, dan kalimat

l:;)t (dan Rasul-Nya) adalah maksud yang sebenamy4 karena itu

merupakan wilayah yang tidak pernah diguncang oleh kaum
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muslimin, baik dengan kuda maupun unta."

Yang tampak, bahwa yang dimaksud adalah hukumnya dalam
hal itu adalah milik Allah dan milik Rasul-Nya karena beliaulah yang

menyampaikan dari Allah dan melaksanakan peririntah-perintah-Nya.

'!Jrt (Mengeluarkan kalian). Maksudnya, mengusir kalian.

14) ii lXarena itu, barangsiapa yang bisa mendapat).

Demikian redaksi yang dicantumkan di sini.

# li"r(Sesuatu dengan hartanya). Huruf ba' ini terkait

dengan kata yang tidak disebutkan, atau kata '*2 mengandung makna

memberi sehingga menjadi kata yang membutuhkan objek dengan

huruf ba'. Atau1+j ini diambil dari akar kata lrijjt. Makr,rdrrya,

karena itu, barangsiapa yang dengan hartanya bisa menOapatkan

sesuatu yang disukai.

3. Pernikahan Orang yang Dipaksa Tidak Sah

1+Jt ,":* tlir.&# oirl o1 :ry, ,*'nSs.W rlf",t:>
. (b ) "r:P'e,; 

| fi.'u ?it, L,s W-fi us,$'rsr
"Dan janganlah kamu palcsa para hamba sahaya

perempuanmu untuk melalatkan pelacuran, sedang mereka sendiri
menginginkan kesucian, knrena kamu hendak mencari keuntungan
kehidupan duniawi- Dan barangsiapa memaksa mereka, maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang (kepada

mereka) setelah mereka dipaksa (itu)." (Qs. An-Nuur [2\:33)
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o / '21 t * , , ., 6- - J a / n , ol .l .'. o /.2 cz c /c--6Ft 4 gS Wil Latl 0l cg-;La])l elr+ f+ et*-ol :,e/,
tirtEr_ii ,:{*,', iaiurt *Ut"*G ,et;

6945. Dari Khansa' bintu Khidam Al Anshariyyah, batrwa

ayahnya menikahkannya saat dia berstatus janda, namun dia tidak

menyukai itu. Maka dia pun menemui Nabi SAW, lalu beliau

membatalkan pemikahannya.

l)At i,:U ,it S-:, c-;ai 
'Lju W il' d) -,"x,G *

'ii .'.3U ,#';€-3'E,'ty ,* .€ :)u rfuv;,|
.6!r G*

6946. Dari Aisyah RA, dia berkat4 "Aku berkat4 'Wahai

Rasulullatr, apakah kaum wanita dimintai pemdapat (lebih dulu)

mengenai pernikatran mereka?' Beliau menjawab, 'Ia'. Aku berkata

lagi, 'Sesungguhnya gadis itu bila dimintai pandapat biasanya malu

sehingga dia diam?' Beliau bersabda, 'Diamnya adalah izinnya
(persetujuannya)'."

Keterangan Hadits:

<Vt'j* -15 it, :9' &'&'A $fr $) (Dan iangantah

lramu palaa para hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan

pelaanran -hingga firman-Nya- Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang\. Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu

Dzar dan Al Ismaili, sernentara Al Qabisi menarnbahkan redaksi,

r.ef;t (Setelah mereka dipaksa). Dalam riwayat An-Nasafi

dicantumkan kata, a-f-li (ayar) sebagai ganti, E)l@an seterusnya).

Demikian juga dalam riwayat Al Jurjani. Sementara daiam riwayat
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Karimah ayat tersebut disebutkan secara lengkap. Kata fatayaat
adalah bentuk jarnak da,"jkatafataat (secara harfiyah berarti remaja
putri), sedangkan maksudnya adalah hamba sahaya perempuan,

demikian juga pelayan walaupun merdeka.

Hikmah pembatasan dengan kalimat &-# oitf '01 (sedang

mereka sendiri menginginkan kesucian), bahwa pemaksaan tidak
dianggap pemaksaan kecuali jika disertai dengan keinginan untuk
menjaga kesucian. Karena perempuan yang memenuhi paksaan (tanpa
disertai keinginan menjaga diri) tidak disebut perempuan yang
dipaksa. Jadi, perkiraannya adalah budak-budak perempuanmu yang
kebiasannya adalah melacur. kri luput dari sebagian ahli tafsir,
sehingga kalimat W oitt\ (sedang mereka sendiri menginginkan

kesucian) dikaitkan dengan kalimat sebelumnya dalam surah An-Nuur
ayat 32, ft, "t'Lj'li 

r/'Kl (Dan kawinknnlah orang-orang yang

sendirian di antara kamu). Penjelasannya selanjutnya tentang ayat ini
akan dipaparkan setelah dua bab.

Sebagian ulama menganggap janggal kesesuaian ayat ini
dengan judul babnya, dan kemungkinannya mengisyaratkan bahwa ini
disimpulkan dari konotasi judul, karena bila Allah melarang
pemaksaan terhadap apayang dilarang, maka pemaksaan terhadap apa
yang dihalalkan adalah lebih dilarang.

Ibnu Baththal berkata, "Jumhur berpendapat bahwa pernikahan
orang yang dipaksa batal. sementara ulama Kufah mensahkarurya,
mereka mengatakan, 'Bila seorang lelaki dipaksa menikahi seorang
perempuan dengan mahar sepuluh ribu, sedangkan mahar perempuan
serupanya biasanya hanya seribu, maka pernikahannya sah, namun dia
hanya harus membayar mahar seribu, sedangkan sisanya batal,.,,

Dia berkata, "Karena mereka membatalkan yang selebihnya
akibat pemaksaan, maka pernikahan dengan paksaan itu juga batal.
Jika lelaki itu rela menikatr dan dipaksa membahar mahar tersebut,
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maka masalahnya adalah berdasarkan kesepakatan sehingga akadnya

sah, dan mahar yang disebutkan menjadi wajib bila tedadi

persebutuhan. Jika dia dipaksa menikah dan menyetubuhi, maka tidak

ada had dan tidak ada kewajiban apa-apa (tidak harus membayar

mahar). Tapi jika dia menyetubuhi dengan kehendaknya sendiri

walaupun tidak rela dengan akad, maka dia dikenai had (hukuman)."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Khansa' binti Khidam. Penjelasannya telah

dipaparkan pada pembahasan tentang nikah, dan dia bukanlah gadis.

Sebelumnya, telah disebutkan juga tentang perbedaan-perbedaan

pandangan seputar masalah ini.

Kedua,'s,-a :Jvi t'c;r.tb;J g.ir*.3rr ;t;rt-,+' ir-l t;-,'cji 1,ltu

berkata, "Wahai Rasulullah, apaknh kaum wanita dimintai pendapat

fiebih duluJ mengenai pernikahan merelca? Beliau meniawab

"Ya"."). Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dan Abu Ashim dari

Ibnu Jarir disebutkan , * ib 
"** 

,Ltfi'Jti ,Jt";gi #f r;\'c,J,r,

,jrii n '?i';?# Ji q1i( qLSr; *-ftr f *t *vht,J., I' J?3'oic

?l;*:Lj1 (Afu mendengar lbnu Abi Mulailmh berkata: Dzab,van

berkata, "Alat mendengar Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW

tentang perempuan yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah harus

dimintai pendapatnya atau tidak? Beliau menjawab, 'Ya, dimintai

pendapatnya'. ') Ini menguatkan kandungan hadits sebelumnya dan

rnerupakan bimbingan untuk selamat dari akad yang tidak sah.

qigJ (Diamnya). Ini adalah salatr satu bentuk dialek kata

Li33-:r (diam). Dalam riwayat Al Ismaili dari Adz-Dzuhali dan

Ahmad dari Yusuf dari Al Firyabi disebutkan dengan redaksi, ,6i3
(Diamnya). Dalam riwayat Hajjaj dan Abu Ashim disebutkan, ?1-i1

|iSJ ri1 u{!1 (Itu adalah izinnya bila dia diam). Pada pembahasan

tentang nikah telah dikemukakan hadits dari jalur Al-Laits, dari Ibnu
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Abi Mulaikah dengan redaksi, t4* (Diamnya). penjelasannya juga

telah dipaparkan di sana berikut penjelasan tentang perbedaan-
perbedaan pendapat mengenai sahnya wali yang memaksa
menikahkan anak gadis yang telah dewasa, dan bahwa tidak ada
perbedaan pendapat mengenai sahnya wali yang memaksa
menikahkan anak perempuan yang masih kecil.

4. Bila Seseorang Dipaksa sehingga Menghibahkan Budak atau
Menjualnya, Maka Itu Tidak Sah

;x oy :utlt F l.V::
t.6, e

.ora: d!

Sebagian orang berkata, "Bila pembeli menadzarkan suafu
nadzar padanya maka itu sah sesuai dengan klaimnya. Demikian pula
bila dia men-tadbir-nyar lyakni budak yang dibelinya itu).,,

1-)"& IrkX j: ,A\i'nla,r'oi,A\, ,*, /re o,
i"F- ;- a:Jta &r .4L\t 'V ir Jy., A:; * ,i* lc
t;tsi-+;i:,su yt:iv pu 

fdJ:rtU A;t*ur*
.J'1f ;a'-G W fi.e :J*

6947. Dari Jabir RA, bahwa seorang lelaki dari golongan
Anshar men-tadbir seorang budak padahal dia tidak memiliki harta
yang lain. Lalu ketika hal itu sampai kepada R.asulullah sAw, maka

uk, *i"rG'#fr'iJ *q*!

I Men-tadbir adalah memerdekakan budak yang dikaitkan dengan kematian
sang majikan. Maksudnya, majikan mengatakan, bahwa bila dirinya meninggal
maka budaknya merdeka -penerj.
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beliau pun bersabda, "siapa yang mau membelinya darilat?" Nu'aim
bin An-Nahham kemudian membelinya dengan harga seratus dirham.
Dia (Amr) berkata, "Aku kemudian mendengar Jabir berkata, 'Dia
adalah budak qibthi yang meninggal di tahun pertama'."

Keterangan Hadits:

(Bab bila Seseorang dipaksa sehingga menghibahkan budak
atau menjualnya, maka itu tidak sah). Maksudnya, penjualan dan
penghibahan itu tidak sah, sehingga budak itu tetap menjadi miliknya.

tL+ di,::i: *t efz:it'tJtby,jri u,rlr ,p*. lti a.is (Demikian

pendapat sebagian orang, dia berkata, "Bila pembeli menadzarkan
suatu nadzar padanya maka itu sah). Maksudny4 itu berlaku dan
penjualan yang disertai dengan pemaksaan itu adalah sah, demikian
juga dengan penghibahan.

*i(Sesuai dengan klaimnya).Maksudny4 klaim dalam hal

itu. Klaim lebih sering digunakan untuk perkataan.

t'itbtOl.iSi (Demikian pula bila dia men-tadbir-nya [yaloi
budakyang dibelinya fra/). Maksudrya, tadbir itu satr.

Ibnu Baththal menukil dari Muhammad bin Satrnun, dia
berkata, 'tllama Kufah sependapat dengan jumhur, batrwa jual-beli
orang yang dipaksa adalatr tidak sah. Ini mengindikasikan batrwa jual-
beli yang disertai dengan pemaksaan tidak memindatrkan status

kepemilikan. Jika mereka menyerahkan itu maka perkataan (transaksi)
mereka tidak satr. Jika pembeli bernadzar dan men-tadbir-nya maka
ini menghalangr transaksi tadi. Jika mereka mengatakan bahwa itu
memindatrkan status kepemilikan, tapi mengapa mereka
mengkhususkan itu hanya pada masalah pemerdekaan budak dan

hibah tanpa memberlakukan pada kansaski-transaksi (akad-akad)

selain itu?"
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Al Karmani berkata, '?ara syaikh menyebutkan, bahwa yang
dimaksud dengan 'sebagian orang' dalam perkataan Imam Bukhari
pada bab ini adalah ulama madzhab Hanafi, dan mengemukakannya
untuk menunujukkan bahwa pemyataan mereka saling kontradiksif.
Karena jika jual-beli orang yang dipaksa memindahkan status
kepemilikan kepada pembeli, maka sah pula semua tindakannya (yang
dipaksa), sehingga tidak dikhususkan pada nadzar dan tadbir. Jika
mereka mengatakan bahwa jual-beli itu tidak memindahkan status

kepemilikan, maka nadzar dan tadbir itu juga tidak sah.

Kesimpulannya, mereka membenarkan nadzar dan tadbir tapi tidak
membenarkan pindahnya kepemilikan."

Al Muhallab berkata, "Para ulama sependapat, bahwa
pemaksaan dalam jual-beli adalah tidak sah, juga hibah yang disertai
penjualan."

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, dia berkata, ,,Jika pembeli
memerdekakannya atau men-/adbir-nya maka itu sah, demikian juga
yang dihibahkannya."

Tampaknya, dia menganalogikannya dengan jual-beli yang
rusak, karena mereka berkata, "Tindakan pembeli dan jual-beli yang
rusak adalah sah."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai penjualan
budak yang telah di-tadbir, penjelasannya telah dikemukakan pada
pembahasan tentang memerdekakan budak.

Ibnu Baththal berkata, "Inti sanggahan ini terhadap pendapat
tersebut, bahwa orang yang men-tadbir-nya itu, tidak mempunyai
harta lain selain budak ymg di-tadbir-nya itu lantaran
ketidaktahuannya, sehingga Nabi sAw mengembalikannya
(membatalkanya), walaupun sebelumnya kepemilikan terhadap budak
tersebut adalah sah, sehingga orang yang membelinya secara tidak sah
(rusak) maka tidak sah kepernilikannya apalagi bila dia me*tadbir
atau memerdekakannya lebih patut untuk dibatarkan karena
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+tt Aj,"-, ti';

d)
,o

,qlt $,:iil3ty frlt{ :JGotr 1*";t
/." t - I

,.-d-lrt"u ag-t

kepemilikannya tidak sah.

5. Yang Termasuk Pemaksaan

Kata karhan dan kurhan memiliki arti ,vang silma, yaitu

pemaksaan.

trt; ol"AlJ,i.t f:.r G;t
.6. .. /

aV u.t 'f,r/

',sls ,G'i'r; friu't ls ,G'si 'iX it:'oY
'el,)' e u1i :+ *i,Q)Li',y A'urf'#

6948. Dari Ibnu Abbas RA (tentang firman Allah), "Hai
orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai

wanita dengan jalan palcsa," dia berkata, "Dulu apabila seorang lelaki

,meninggal, maka para walinya lebih berhak terhadap isteri lelaki yang

rneninggal, jika mau bisa dinikahi oleh salah seorang mereka, jika

rnau mereka bisa menikahkannya, dan jika mau mereka bisa juga tidak

rnenikahkannya. Mereka itu lebih berhak daripada keluarga

perempuan itu sendiri. Kemudian turunlah ayat ini tentang hal itu."

Keteransan lladits:

{Bab yang termasuk pemal<saan). Maksudnya, kandungan ayat

ini termasuk kategori dilarangnya pemaksaan. Yaitu sesuai dengan

riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkenaan dengan

turunnya f,trman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 19, r,$i d;:iir qfi U

6u)
c-rLr l:

.,ro, \,,
: l^61 agl

,, o ) I z -t c it,-A_rJj- P

;:sa,:l
t

ty.w
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e^T i:3r t j;'oi'&k\ (Hai orang-orang yang beriman, tidak

halal bagt kamu mempusakai wanita dengan jalan pal<sa).

Penjelasannya telah dikemukakan dalam tafsir surah An-Nisaa'. Imam

Bukhari mengemukakannya dari Muhammad bin Muqabil dari Asbath

bin Muhammad. Sedangkan di sini disebutkan dari Husain bin

Manshur, dari Asbath. Dalam Shahih Bukhari ini, Husain Naisaburi

hanya mempunydi riwayat ini. Demikian yang dinyatakan oleh Al
Kalabadzl Penjelasannya juga telah dikemukakan dalam judul tentang

sifat Nabi sAw, )-bf 'FLb $:bW I :# i. ;;sr a:t; 1,tt

Hasan bin Manshur Abu Ali menceritakan kepada kami, Hajjaj bin

Muhammad menceritakan kepada kami) lalu dia menyebutkan redaksi

haditsnya.

Al Khathib menyebutkan, bahwa Muhammad bin Makhlad

meriwayatkan ini dari Ali namun menyebutnya Husain, sehingga ada

kemungkinan itu adalah dia. Sementara Al Mizzi menyebutnya

Husain bin Manshur An-Naisaburi. Semuanya adalah Husain bin
Manshur, dan semuanya berasal dari satu level.

34116'Fi 67 (Kata karhan dan kurhan memiliki arti yang

sama, yaitu pemal<saan). Maksudny4 memiliki arti yang sama. Ini
juga merupakan pendapat mayoritas. Ada juga yang mengatakan,

bahwa kurhan artinya apa yang engkau paksakan dirimu terhadapnya,

sedangkan karhan adalatr apa yang dipaksakan oleh orang lain

terhadap dirimu. Selain riwayat Abu Dzar mencantumkan,6f tiT,
sedangkan dalam riwayat An-Nasafi tidak dicantumkan. Selain itu,
telah dikemukakan juga dalam tafsir suratr An-Nisaa'.

Ibnu Baththal mengatakan dari Al Muhallab, "Disimpulkan
dari ini, bahwa setiap orang yang menahan isterinya karena

mengharapkan kematiannya lalu memperolah warisannya, maka ifu
tidak halal baginya berdasarkan nash Al Qur'an." Namurr kendati

nashnya menyatakan bahwa tindakan itu tidak halal tapi tidak berarti
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pewarisannya tidak sah secara hukum yangzhahir.

6. Perempuan yang Dipaksa Berzina Tidak Dikenakan Had

(Hukuman) Berdasarkan Firman Allah, ,u"'A iirr irf W-&U')
", 

, 
".t,I 

n"

@ )W O.etfl"Barangsiapa memaksa mereka, maka

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

(kepada mereka) setelah mereka dipaksa." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

e .ro, o.1 tc..c{ c,t (. o'-a., ol 4.,2 la. t a

H t:# 11 ,1:?i * ,i |-r.-^ik ri ,&U Gsr- :d-xl Jur

,t{a-ir } ts:fa,u oeJt'a ,ni e ej")6\i E:,

.W:k:.t {, yi o rg;t'rH- fi ,ir;, nt*;:rr;i
,J\i'n'#tu; e,'itW*
{; *\i 16,s-,,3r ;\i e',A :

6949. Al-Laits berkata: Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa

Shafiyyah binti Abu Ubaid mengabarkan kepadanya, bahwa seorang

budak laki-laki yang termasuk budak milik pemerintah menggauli

budak perempuan yang termasuk harta yang seperlima. Budak laki-

laki itu memaksa budak perempuan itu sehingga merenggut

keperawanannya, lalu Umar mencambuknya sebagai ftad (hukuman)

dan mengasingkannya, sementara budak perempuan itu tidak

dicambuknya karena budak laki-laki tersebut memaksanya.

Az-Zuhi mengatakan tentang budak perempuan perawan yang

diperkosa oleh orang merdeka, "(Perkosaan) itu diputuskan hakim

dengan denda senilai budak perawan itu dan dicambuk. Narnun bila

itu budak perempuan yang sudah janda (bukan perawan) maka tidak

lAt

clz
,a) I

!l lr
|.:

I oL
15.*J

)4t
: i'
)t 41L

A6,

laJ

tc
J-Jl

Juj

rr.[ir

'6,,rt

L(i^r
t

.J,
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ada denda menurut ketetapan para imam, tapi pelakunya tetap di

kenakan hukuman (haA."

t c ,z c, ,, ,. ,i. . .i. \. il, ), 'ro, , 'r,1 '1,'- l.c,t 1 o .--t*\-,.t. ,*) y dt dL-" yt J?r|Su ,iG r;; di f
-r't+Jt;'_,(L"ri- gr:Jr 'aW Atj Q ,y', irri
I o'.,r, .,'-: ,.o(,.r'-1 t,'r,o1r-bt .a-.-err.e ,ret?* ,4'&'tG AA'b'r||ti -L';'.,G

*'& x u;1j'd;'&t *"ti'#, ,uu"',,,v,

'*t.,,s; "LU'jgl
6950. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Ibrahim hijrah bersama Sarah, lalu dia masuk bersamanya

ke sebuah desa yang di dalamnya terdapat salah seorang raja -atau
salah seorang penguasa yang lalim-. Raja itu kemudian mengirim

utusan kepada lbrahim untuk menyampaikan pesan: 'Kirimkan

perempuan itu kepadaku'. Maka lbrahim mengirimkannya. Ketika

raja itu berdiri menghampirinya, Sarah pun berdiri berwudhu dan

shalat, lalu berdoa, 'Ya Allah, jika afu memang beriman kepada-Mu

dan Rasul-Mu, makn janganlah Engkau lamsakan ordng kofi,
terhadaplru'. Makn serta merta raja itu pingsan hingga menggerak-

gerakkan kakinya'-"

Keterangan Hadits:

(Bab perempuan yang dipal<sa berzina tidak dikenaknn had

[hulamanJ berdasarkan firman Allah, "Barongsiapa memal<sa

mereka, mal(n sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang fkepada mereknJ setelah merekn dipalcsa.') Maksudnya,

Maha Penyayang kepada mereka. Ayat ini dibaca dengan qira'ah
yang j anggat, "plj "rib'#'eti t ru;.',y iit r L fi (Ma ka s e s un g guhny a
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Atlah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah

mereka dipaksa).Ini adalah qira'ah Ibnu Mas'ud, Jabir dan Sa'id bin

Jubair. Qira'ah ini dinisbatkan juga kepada Ibnu Abbas, namun

riwayat yang terpelihara darinya bahwa itu adalah penafsirannya.

Demikian juga yang diriwayatkan dari sejumlah orang. Menurut

sebagian ahli bahasa Arab, kata yang tidak disebutkan itu bisa berupa,

gj (bagi mereka). Maksudnya, bagi orang yang mengalami

pemaksaan itu, akan tetapi disyaratkan bertobat. Namun, pendapat ini

dipandang lemah.

Tampak ada kerancuan ketika mengaitkan ampunan kepada

mereka, karena orang yang dipaksa itu tidaklah berdosa. Hal ini

dijawab, bahwa paksaan tersebut mungkin selain yang dianggap

paksaan secara syar'i, sehingga terbatas hanya pada had yang

dimaafkan nztmun tetap berdosa.

Al Baidhawi berkata, '?ernaksaan menafikan hukuman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkannya ampunan dan

rahmat tidak berarti karena adanya dosa, sehingga.lni serupa $engan
firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 173, )b \i Lg t'l*, *
'€3"t:P ?tt of *'iry (Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpalua

[memakannyal sedang dia tidak menginginkannya dan tidak [pulaJ
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

Ath-Thaibi berkata, "Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada

ancaman keras bagi orang yang memaksa para perempuan untuk

berzina. Tentang disebutkannya impunan dan rahmat merupakan

bentuk ganti rugi. Secara lengkapnya adalah: Wahai orang-orang yang

memaksa, berhentilah, sebab meskipun mereka dipaksa, rnereka bisa

saja dihukum kalau bukan karena rahmat dan ampunan Allah, lalu

bagaimana dengan kalian."

Kesesuainnya dengan judul ini, bahwa ayat tersebut

'{

I'I

.li
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menunjukkan bahwa tidak ada dosa bagi perempuan yang dipaksa

berzina, sehingga tidak wajib dikenakan ftad (hukuman). Disebutkan

dalam kitab Shahih Muslim,yang diriwayatkan dari Jabir, ,tA.$E oi

?rr Slij ,,r:J, * W;fi',tr , z;f t4 JA- c?ii'is# q'JA-';i i :,
,-,-1i<:uj/t 

'b &g t:$f yj1 :j6ijU63 (Bahwa seorans budak

perempuan milik Abdullah bin Ubai yang bernama Musaikah dan

budak perempuan lainnya bernama Umaimah dipaksanya berzina,

lalu Allah menurunkan ayat, "Dan janganlah kamu pal<sa budak-

budak wanitamu untuk melakukan pelacaran.' )
'e*it' jrii (Al-Laits berkata).Dia adalah Ibnu Sa'ad.

eJ e:b (Nafi' menceritakan kepadalat). Maksudnya, maula

Ibnu Umar.

'+-3:fri # ei'u|r:*'oi (Bahwa Shafiyyah binti Abu Ubaid

mengabarkan kepadanya). Maksudnya, Shafiyy'ah Ats-Tsaqfiyyatr,

isterinya Abdullah bin Umar.

,:t.Jli ,i-i: ,H t:& ;tt lnrn*o seorang budak labiJaki yang

termasuk budak milik pemerintah). Maksudnya, termasuk harta

khalifah, yaitu Umar.

s--l;rit',H t$ 'b'€, 
(Menggauli budak perempuan yang

termasuk harta yang seperlima). Maksudnya, termasuk bagian

seperlima harta rampasan perang yang penggunaannya menjadi
kewenangan imam atau penguasa.

( 4 s-b ti :fJJri lnua* hki-laki itu mematrsa budak

perempuan itu sehingga merenggut keperawanannya). Kata iqtadhdha
berasal dari akar kata al qidhdhah, artinya keperawanan gadis. Ini
menunjukkan bahwa budak perempuan itu masih gadis perawan.

iLiJS '.r-;ir '* i:-#j (Lalu (Jmar mencambulorya sebagai had
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dan mengasingkannya). Maksudnya, mencambuknya lima puluh kali
cambukan dan diasingkan selama setahun. Karena hukuman

cambuknya adalah setengah dari hukuman orang merdeka. Dari sini

dapat disimpulkan bahwa Umar berpandangan bahwa hamba sahaya

juga diasingkan sebagaimana halnya orang merdeka. Penjelasannya

telah dipaparkan pada pembahasan tentang hudud.

Qe:f:;Jr Ji'l.iA.g #" t (sementara dia tidak mencambuk

budak perempuan itu karena budak laki-laki tersebut memal<sanya).

Saya belum menemukan nama kedua budak tersebut. Atsar ini
diriwayatkan secara maushul oleh Abu Al Qasim Al Baghawi dari Al
Ala' bin Musa, dari Al-Laits dengan redaksi yang sama. Selain itu,
trbnu Abi Syaibah juga meriwayatkan hadits marfu 'mengenai ini dari

Wa'il bin Hujr, dia berkata, in' .rL:, yt l?,ttti $r eilAii.,3i
"t-;! qb'S;"i )4b (Seorang perempuan dipaksa berzina, lalu

Rasulullah SAW menggugurkan had [hufumanJ darinya). Sanad-nya

lemah.

'/$ 4b1rr;it i-ili G'e;'j, Sa paz-zuttri mengatalcan

tentang budak perempuan perawan yang diperkosa oleh orang

m er d eka). Kata S f-berarti diperkosa.

Uii e- (fPerkosaanJ itu dipuruskan). Makzudnya, perkosaan

tesebut.

"r?$ (HaHm).Hakim.

ry )fir (Senilai dengan budak perawan f/z). Mahsudnyq

nilai tersebut ditetapkan kepada orang yang memperkosanya, dan dia
juga dicambuk. Artinya, hakim mengambil diyat perkosairn dari si

pemerkosa sebesar nilai (harga) budak tersebut, sebagai konpensasi

pengurangan (ganti rugi atas tindakan tersebut). tni adalah perbedaan

antara wanita yang masih perawan dan yang sudah janda. Makna |J
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di sini adalah menaksir atau memperkirakan nilai.

3itr!-1 lOan dicambuk). Maksudny4 untuk menepis kesangsian

orang yang menduga bahwa dengan adanya pembayaran denda
peftrmpas keperawanan menyebabkan tidak ada lagi hukuman.

?,p *.\i l$ ' d #tyti e}s Wo*un bita itu budak

perempuan yang sudah janda maka tidak ada denda menurut
ketetapan para imam). Namun, tetap ada had. Setelah itu Imam
Bukhari mengemukakan penggalan hadits Abu Hurairah mengenai
kisah Ibrahim dan Sarah bersama seorang penguasa yang lalim.
Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang cerita para
nabi.

Dalam hadits yang dikemukakan di sini dicantumkan dengan

kata iJr lrrt $tang zhalim), sedangkan pada pemba]rasan tentang cerita

para nabi dicantumkan dengan kata gr(Jr (yang l*fir).Kata ii berarti

pingsan, ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah tercekik
atau sulit bemafas. Ibnu At-Tin menukil, batrwa kata ini diriwayatkan
dengan huruf ain yang diarnbil dari akar kata'i;i#r yang artinya

bunyr suara. Pada pembahasan tentang cerita para nabi terah
dipaparkan perbedaan pendapat mengenai nama penguasa yang lalim
tersebut, dan bahwa yang dimaksud dengan desa tersebut adalah
Harran, ada yang mengatakan Urdun, dan ada juga yang mengatakan
Mesir.

'C?';4 {lrt o alat memang). hi bukan keraguan, sehingga

perkiraannya adalah jika keimananku diterima di sisi-Mu.

Ibnu Al Manayyar berkat4 "Tidak selayaknya hadits tersebut
dimasukkan ke dalam judul ini, karena tidak seuai kecuali gugurnya
celaan darinya kendati terjadi khulwah (berduaan dengan sang
penguasa lalim), karena saat itu dia dalam kondisi dipaksa.,'

Al Karmani berkata mengikuti Ibnu Baththal, ..Alasan
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dimasukkan hadits tersebut ke dalam bab ini adalah, kendati Sarah AS

adalah seorang yang terpelihara dari segala perbuatan buruk, namun

dia juga tidak tercela dengan khulwah tersebut karena dia dipaksa.

Demikian juga perempuan lainnya kendatipun dipaksa berzina, maka

tidak ada had atasnya."

Catatan

Mereka tidak menyinggung hukum laki-laki yang dipaksa

berzina. Jumhw berpendapat bahwa tidak ada had atasnya. Malik dan

lainnya mengatakan, bahwa dia dikenai had, karena jika dia

mengalami ejakulasi maka pasti dengan rasa nikmat, baik dipaksa oleh

penguasa maupun lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa

laki-laki yang dipaksa itu dikenai had blla dia dipaksa oleh selain

penguasa, sementara kedua sahabatrya mengemukakan pendapat yang

berbeda. Ulama madzhab Maliki berdalil, bahwa ejakulasi biasanya

terjadi ketika kondisi jiwa pria itu tenang dan tentram, sedangkan

kondisi orang yang dipaksa malah sebaliknya, yaitu dalam keadaan

takut dan terancam. Pandangan ini dijawab, bahwa ejakulasi bisa saja

ditahan, dan bahwa hubungan seks tidak selalu disertai dengan

ejakulasi.

7. Seseorang yang Bersumpah kepada Orang Lain Bahwa Dia
Adalah Saudaranya ketika Dia Takut Dibunuh atau Lainnya

| )'J )'r'p,g:, /llt ^; 
t*+ fV'J*..;- 9:f- k U.-s t

,J E ;:Ls ,c4\r t; >n Trbir br\ Ji\t'o$ ,t:x-
'- t .. o1 o, ,v =+ -rry4 ;i\i3r*';-i\i ^{"sr'"Jfu'J ;;ttU:;,3

i,t
I
J

1
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y-; i;'+i Yi,rs)i I avi ,i a$'rt'rt ,i:r;L ,p't
.pJr 

';f '#,,:;-.r*?rt* 4t;eu;
'";,1-1t',ri -&st'"J?li',J ;.tt a:;,a ,'i ,k'j ,u,tir eZ JG)

t '*X At*L\.,t:u. t fi gtti'ri::tj'rf'drt
'# ,i et w fi ,f'ai.t'ri tti'""t!r:t ,'i',k'ol:)w Ae

1\ !.-3r ,i'ir'#L.<r,rrqt G'i:)J"*\i /-n,
*.,?i ti r,,srk ; t;i,yYc. u; e s*k t
,yir\ eri\JG .&3 ;aht ,* Ut J$i .f*'y: 7€

'1' c u;r'*l ,Y
e'jU ,tts ,;{2 ,}Ft "{, tl:y';t;s:it ok $ r'n$t Sui

.*l;i^,.J"Jit.+"

Begitu pula orang yang dipaksa yang ketakutan, sebab dengan

begitu dia bisa mencegah tindakan zhalim dan tidak menyerang orang

lain, serta tidak menghinakannya. Bila orang yang dizhalimi itu
membunuh (melawan karena membela diri), maka tidak ada

pembalasan dan tidak pula qishash atas dirinya. Bila dikatakan

kepadanya, "Engkau harus minum khamer, atau makan bangkai, atau

menjual budakrnu, atau mengakui suatu utang, atau menghibatrkan

sesuatu, atau melepaskan suafu ikatan, atau (ika tidak engkau lakukan

maka) kami pasti membunuh ayahmu, atau membunuh saudaramu,

dalam Islam (sesama muslim), dan ancaman seperti itu maka dia boleh

melakukanya, berdasarkan sabda Nabi SAW,'seorang muslim adalah

saudara mus lim lainnya'."

Sebagian orang berkata, 'tsila dikatakan kepadanya, 'Engkau

FATIil'L BAARI _ 2I9



harus minum khamer, atau engkau harus makan bangkai, atau (ika
tidak kamu lakukan maka) kami pasti membunuh anakmu, atau

ayahmu, atau mahrammu, maka dia tidak boleh melakukannya,karena

ini tidak termasuk dalam kondisi terpaksa." Kemudian ada yang

menyanggah dengan berkata, "Bila dikatakan kepadanya, 'Kami pasti

membunuh ayahmu atau anakrnu, kecuali engkau menjual budak ini,

atau mengakui suatu utang, atau menghibahkannya', maka itu

termasuk dalam analogi yang tadi." Tapi kami berpandangan dan

berkata, "Penjualan, hibah dan semua bentuk ikatan dengan cara itu

tidak sah." Mereka membedakan antara kerabat mahram dengan

lairurya tanpa berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah. Nabi SAW

bersabda, "Ibrahim mengatakan tentang istrinya, 'Ini saudariku'."

Maksudnya, saudari Ibrahim dalam agarrra Allah."

An-Nakha'i berkata, "Bila orang yang meminta sumpah itu
orang zhalim, maka sesuai dengan niat yang bersumpah, tapi bila yang

meminta sumpah itu adalah orang yangdizhalimi, maka sesuai dengan

niat yang dimintai untuk bersumpah."

t4b?nt *>r'#'; nr *i; Li ,;;i apLf c,ata4 ;t r
y,#:ir ,rf #r :iu *j*abt& y,J;rLi,;7i

.*G,pil, ok ei,-,c Gusit ry-\:)'&-
6951. Dfii Ibnu Syihab, batrwa Salim mengabarkan

kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar RA mengabarkan kepadanya,

batrwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah saudara

muslim lainnya, dia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh

membiarlrannya. Barangsiapa yang memperhatiknn kepentingan

s audaranya, makn Allah pun memperhatikan kepentingannya."
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'Fi,*; t' ht.F i'| r,r,lG :,SuA iur g; ;i V
oG 6yi'L-3i ,lnr Sr*,, U,;*, jG .C:jv;:ri rlla lsuJ

'a i:x')i i:;x :Jv ti.,if '6 ,a)b ,ttr 4'4rjl ,6';w

i:t1 U;'op,jfu,
it

6952. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Tolonglah saudaramu baik yang zhalim maupun yang dizhalimi'.
Lalu seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, aku akan

menolongnya bila dia orang yang dizhalimi, tapi bagaimana

menurutmu bila dia adalah orang yang zhalim, bagaimana aku
menolongnya?' Beliau bersabda, 'Engkau melarangnya atau

mencegahnya dari perbuatan zhalim, karena sesungguhnya itulah
cara menolongnya'."

Keteransan Hadits:

"l'6 
Ue;- g:f:, ,y EJf,i (Begiu pula orang yang dipaksa yang

ketalrutan, sebab dengan begitu dia). Maksudnya orang muslim.
n1l.t;- 

1tt t"n"egah).Maksudnya, menghalangr atau mencegah.

'r-:ji S 4ta!"il.-f iui, lffndalan orang zhalim dan tidak

menyerang yang lain). Maksudnya, mencegatr pula dari orang lain itu.

'dJihi-lJj (Sern fidak menghinakannya). Ibnu Baththal berkat4

"Malik dan jumhur berpenadapat, bahwa orang yang dipaksa
bersumpah dengan ancaman bila dia tidak bersumpah maka dia
dibunuh, atau saudaranya yang muslim dibunuh, maka tidak ada

pelanggaran sumpah padanya. Sementara ulama Kufah mengatakan,
bahwa dia tetap dianggap melanggar sumpah, karena dia dapat

berdiplomasi (mengucapkan kata yang di luar yang dimaksud), tapi
bila dia tidak berdiplomasi, berarti dia memaksudkan sumpah,
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sehingga (bila tidak memenuhinya) maka dia melanggar. Jumhur

menjarvab, bahwa bila dia dipaksa bersumpah, maka niatnya

menyelisihi sumpahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW ,94v;irAli
(A,mal perbuatan itu tergantung niat)."

tptL|.l) *jJblP>U fj/clt ot" gs'o$ gito orang yang

dizhalimi itu membunuh [melawan karena membela diriJ, maka tidak

ada pembalasan dan tidak pula qishash atas dirinya). Ad-Dawudi

berkata, "Maksudnya, tidak ada denda, tidak ada diyat dan tidak pula

qishash. Diyat disebut juga arsy."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lebih tepat, bahwa redaksi 11

Ct24 (dan tidak pula qishasft) adalah sebagai kalimat penegas, atau

mengartikan al q aw ad (pembalasan) sebagai diyat.

Ibnu Baththal berkata, "Mereka berbeda pendapat mengenai

orang yang dikhawatirkan dibunuh, lalu dia dibunuh karenanya,

apakah orang lain diwajibkan qishash atau diyat? Segolongan ulama

mengatakan, 'Tidak diwajibkan apa-apa atasnya berdasarkan hadits

yang menyebutkan, fJts- \i (Dan tidak membiarkannya)' ."

Dalam hadits berikutnya juga disebutk an,'!V1'rl.ailt (Tolonglah

saudaramu). Demikian pendapat Umar. Segolongan ulama lainnya

mengatakan, 'Dia harus dibalas'. Demikian pendapat ulama Kufah. Ini

menyerupai pendapat Ibnu A1 Qasim dan segolongan ulama madzhab

Maliki. Mereka menjawab tentang hadits tersebut, bahwa ini

merupakan anjuran unfuk menolong dan bukan izin untuk membunuh.

Yang tepat adalah perkataan Ibnu Baththal, bahwa orang yang mampu

menyelamatkan diri dari orang zhalim, maka hendaknya mencegah

kezhaliman dengan segala cara. Jika dia mencegatrnya tanpa

bermaksud membunuh orang zhalim itu dan hanya bermaksud

mencegatrnya, lalu temyata tindakan pencegahannya itu dapat

membunuh darah pelaku kezhaliman, maka daralurya tidak dikenakan

qishash.
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rr .rrL+ -j\i'!t$"i;j ti 4, ugii ,i';;"tt'u:;ra ,'i 34 011

t!),i +,t "nt'uli ';j 
.lys)\ 4'aei ,1auj",ithi| ,;:rb'Fr4*

,l-*ir yi'p:.:it :'p"u: # in' .Ji, dt )F.(Bita dikatakan kepadanya,

"Engkau ltarus minum khamer, atau makan bangkai, atau menjual
budalcrnu, atau mengalai suatu utang, atau menghibahkan sesuatu,

atau melepaskan suatu ikatan, atau fiika tidak kamu lakukan makaJ

kami pasti membunuh ayahmu, atau membunuh saudaramu, dalam
Islam (sesama muslim), maka dia boleh melakukannya, berdasarkan
sabda Nabi SAW, 'Seorang muslim adalah saudara muslim

lainnya'.') Al Karmani berkata, 'Yang dimaksud dengan melepaskan
ikatan adalah membatalkan. Dibatasinya kata "saudara" dengan Islam
agar lebih umum daripada kerabat. Maksud tL$'44, (dia boleh

melakukannya) adalah, semua itu boleh dilakukannya untuk
menyelamatkan jiwa ayahnya dan saudaranya."

Ibnu Baththal mengatakan, maksud Imam Bukhari, bahwa
orang yang diancam bahwa ayahnya atau saudaranya yang muslim
akan dibunuh bila dia tidak melakukan suatu kemaksiatan (yang

diperintahkannya), atau mengakui suatu utang yang bukan utangnya,

atau menghibahkan sesuatu kepada orang lain tanpa kerelaannya, atau

melepaskan ikatan, seperti talak dan memerdekakan budak tanpa
kehendaknya sendiri, maka dia boleh melakukan semua yang
diperintahkan itu untuk menyelamatkan nyawa ayaltnya dari
pembunuhan atau saudaranya yang muslim dari kezhaliman. Dalilnya
adalah, hadits yang disebutkan pada bab setelahnya secara maushul
danmu'allaq."

Ibnu At-Tin memperingatkan kekeliruan Ad-Dawudi yang

menjelaskan hal ini. Intinya bahwa Ad-Dawudi keliru dalam
mengemukakan perkataan Imam Bukhari, karena dia
mencantumkannya dengan lafazh ii;3 (engkau pasti membunuh)

(semestinya "rlii lt"mi pasti membunuhl), dan kalimat U.S ^4i gA
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boleh melakukannya) dia cantumkan dengan redaksi, '4,5 fu- l (Oio

tidak boleh melakukannya). Kemttdian dia menanggapi, bahwa bila

yang dimaksudnya adalah tidak menyebabkan ayahnya atau

saudaranya terbunuh, maka itu benar. Sedangkan pemaksaan untuk

mengakui utang, hibah dan jual-beli, maka itu tidak berlaku.

Kemudian mengenai pemaksaan untuk minum dan makan (yang

haram) ada perbedaan pendapat.

Ibnu At-Tin berkata, "Dia memb acanya'Jilj, dengan huruf

/c', semestinya itu dengan huruf nun."

1i 
'cs.t ',ifu i1 **s, irgl{ :i ;;st ',f.F ,'i ',P i , u"r1r '*x. Jaj

'Jiia ,'i #.'ol,,Jui ,-io6'j :hbLr$ ri;'o\.,il;-i ifr f : ri ti'tsj

i# 4i,,7W, e't* *'tt i* e :t'*t,,i|4 i1 ;x.t ii'tu.1
"' 

. ' o- !

J+i.eU; d itd ,y: 4,i d, ,lJ.gi (Sebagian orans berkata, "Bila

dilcatatran kepadanya, "Engkau harus minum k'hamer, atau engkau

harus malran bangkai, atau [iika tidak kamu lahtkan mal<al kami

pasti membunuh analonu, atau ayahmu, atau mahrammu," maka dia

tidak boleh melahtkannya, karena ini tidak termasuk pemaluaan."

Kemudian ada yang menyanggah dengan berkata, "Bila dilmtakan

lcepadanya, "Kami pasti membunuh ayahmu atau anakmtu, keanali

englrau menjual budak ini, atau mengalai suatu utang, atau

menghibahkannya, maka itu termasuk dalam qiyasan yang tadi." Tapi

tcami berpandangan dan berkata, "Penjualan, hibah dan semua

bentuk ikatan dengan cara itu adalah tidak sah.') Ibnu Baththal

berkat4 "Maknanya, bila orang zhalim hendak membunuh seorang

lelaki dengan mengatakan kepada anak lelaki itu misalnya, 'Jika

engkau tidak minum khamer, atau memakan bangkai, maka aku akan

membunuh ayahmu'. Demikian juga bila dia mengatakan ke,padanya,

'Maka aku akan membunuh anakmu atau keluargamu', lalu dia

melakukan perintah itu, maka menurut jumhur, dia tidak berdosa."

Abu Hanifatr berkata, "Dia berdosa, karena dia tidak dalam
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kondisi terpaksa. Pemaksaan hanya berkenaan dengan keselamtan diri
sendiri, bukan berkenaan keselamatan orang lain, dan dia tidak boleh

berbuat maksiat kepada Allah sehingga membela orang lain. Allah
akan meminta pertanggungiawaban orang zhalim dan menghukum si

anak, karena dia tidak mampu mencegah kecuali dengan melali:ukan

apa yang tidak halal dia lakukan."

Dia juga berkata, "Analog;r serupa adalatr, bila si pemaksa

mengatakan, 'Jika engkau tidak menjual budakmu, atau mengakui

utang, atau menghibahkan sesuatu', maka semua itu sah (yalari jika
dia melakukan apa yang dipaksakan itu, maka itu sah), sebagaimana

halnya dia tidak boleh melalarkan suatu kemaksiatan untuk membela

orang lain."

Kemudian dia mengemukakan perkataan yang berlawanan

dengan makna tadi, dia berkata, "Akan tetapi kami membenarkan dan

mengatakan bahwapenjualan dan akad-akad lainnya itu tidak sah."

Analogi perkataan tadi bertentangan dengan pembenaran yang

disebutkannya ini. Karena itulah setelah itu Imam Bukhari

mengatakan ti i4 f.ef t in f r rt, ,:E ;.ty? (Mereka

membedakan antara kerabat mahram dengan lainnya tanpa

berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah). Maksudnya, madzhab Hanafi
mengenai kerabat mahram berbeda dengan madzhab mereka

mengenai orang lain (yang bukan mahram). Bila dikatakan kepada

seseorang, "Kami pasti akan membunuh orang lain ini (bukan

mahram) atau engkau menjual itu," lalu dia melakukannya untuk
menyelamatkan orang tersebut dari pembunuhan, maka penjualan itu
sah. Tapi bila itu dikatakan kepadanya dengan ancaman membunuh

kerabat mahramnya, maka akadnya ifu tidak sah. Kesimpulannya,

ketentuan pokok Abu Hanifah adalatr memberlakukannya pada

semuanya berdasarkan qiyas, kecuali ancaman yang diarahkan k€,pada

kerabat matram.

Imam Bukhari berpandangan bahwa tidak ada perbedaan
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dalam hal menyelamatkan kerabat dan bukan kerabat dalam hal itu

berdasarkan hadits, ;*lir jli nl;At (Seorang muslim adalah saudara

muslim lainnya), karena maksudnya adalah persaudaraan Islam, bukan

persaudaraan nasab. Oleh sebab itu juga, dia menguatkannya dengan

perkataan Ibrahim, v-?i 9yi (Ini adalah saudariku). Maksudnya,

saudara seislam. Jika bukan itu, maka menikahi saudara perempuan

adalah haram dalam aturan agama Ibrahim. Persaudaraan ini
mengharuskan penjagaan terhadap sesama saudaranya yang muslim,

maka tidak sah akad yang dilakukannya karena dipaksa, dan dia pun

tidak berdosa bila memakan dan minum yang haram demi untuk

rnenyelamatkan saudaranya seszrma muslim itu. Misalnya dikatakan

kepadanya, "Engkau harus melakukan ini, atau aku pasti akan

membunuhmu," lalu dia melakukannya, maka tidak

berlaku padanya dan tidak berdosa.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan juga pembahasan itu
menunjukkan bahwa orang yang dipaksa itu tidak dianggap terpalisa,

karena dia mempunyai banyak pilihan, sedangkan adanya pilihan

dapat menolak kondisi pemaksaan. Karena bentuk yang pertama tidak

dianggap sebagai pemaksaan, yaitu minum dan membunuh (yang

haram), maka demikian juga dalam bentuk yang kedua tidak dianggap

paksaan, yaitu jual-beli, hibah dan memerdekakan budak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang boleh saja mengatakan

bahwa tidak terjadi pemaksaan, karena mereka menetapkan

berdasarkan qiyas, namun mereka mengkhususkan untuk perkara

kerabat mahram. Kemudian perkataannya di awal komentarnya

"banyak pilihan", sebenarnya bukan demikian, karena yang tampak,

bahwa kata "atau" ini menunjukkan ragam, bukan pilihan, dan itu

merupakan beberapa contoh, bukan satu contoh.

Al Karmani berkata, "Perkataan Imam Bukhari tentang sikap

mereka yang membedakan antara kerabat mahram dan lainnya adalah

pendapat mereka yang tidak dilandasi oleh Al Qw'an maupun
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Sunnah, yakni di dalam Al Qur'an dan Sunnah tidak ada yang

menunjukkan perbedaan antara kerabat dan bukan kerabat dalam
masalah pemaksaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah komentar yang aneh

darinya, karena kitab Imam Buktari ini, sebagaimana yang telah
dikemukakan, tidak bermaksud mengemukakan hadits-hadits dengan
penukilan murni begitu saja, tapi penyusunannya dimaksudkan untuk
menjadi kitab yang mencakup hukum-hukum dan lainnya yang

disertai dengan pemahaman terhadap biografinya. Karena itulah dia
seringkali mengemukakan perbedaan, yang kadang menentukan yang

kuat dan kadang membiarkan tanpa memastikan hukumnya. Dia juga
mengemukakan banyak penafsiran dan mengisyaratkan banyak illah
serta menguatkan sebagian jalumya. Jika dia mengemukakan sesuatu

dalam banyak pembahasan, maka itu tidak janggal. Sedangkan
komentar Al Karmani bahwa cara pembahasannya itu bukan
bidangnya, maka itu adalah keluhan yang hanya menampakkan aib
sendiri, karena Imam Bukhari adalah teladan bagi para imam yang
menempuh jalan mereka, seperti Asy-Syaf i, Abu Tsaur, Al Humaidi,
Ahmad dan Ishaq. hilah cara mereka dalam membahas, yaitu
mencapai maksud walaupun kadang tidak sesuai dengan pengertian
para ulama muta' akhkhirin.

Fjfi'bt*}iu :;-,"i )Jb io' ,p Ut',tts, (Nabi SAW

bersabda, "Ibrahim mengataknn tentang istrinya. ") Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan redaksi, i tf;S. lfepoda Sarah).

iitr ,;4Si ,*i gS (Ini adalah saudariku. Mal<sudnya, dalam

agama Allah). Ini adalah penggalan hadits dari kisah Ibrahim dan

Sarah bersama sang penguasa yang lalim. Sanad-nya telatr
dikemukakan secara bersambung pada pembahasan tentang cerita para

nabi, namun di sana tidak dicantumkan redaksi, l' *r-j 
'Ul.Si

(Malrsudnya, dalam agama Allah). Bahkan di sana telah kemukakan
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dua hadits darinya berkenaan dengan Dzat Allah, yaitu perkataan

Ibrahim dalam surah Ash-Shaffat ayat 89, g il(Sesungguhnya alat

sakit), dan dalam surah Al Anbiyaa' ayat 63, ti.jA'e:f ',.-Ji

(Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya). Afiinya,

yang ketiganya adalah perkataannya, n+l 9ra (Ini saudariku), dan ini

tidak terkait dengan Dzat Allah.

Berdasarkan hal ini, maka redaksi, I' e 'A:;t (mal<sudnya,

dalam agama Allah) adalah perkataan Imam Bukhari, dan tidak ada

kontradiksi dengan pengertian hadits tersebut. Sebab maksudnya

adalah kedua yang tadi adalah murni terkait dengan perkara Ilahi,

sedangkan yang ketiga berbeda. Selain itu, karena ada kepentingan

dan manfaat baginya, nilmun memang tidak menafikan kalimat ir u+,
yakni tidak menafikan bahwa hal itu bisa mengantarkarurya kepada

keselamatan dari apa yang diinginkan oleh sang penguasa lalim itu

terhadapnya atau terhadap Sarah.

l ti* os oy, ,4.d,'4 6.* U)tlAt o'€ $,'npar'a'61,i

u$,i$t (An-Nakha'i berkata, "Bila orang yang meminta sumpah itu

orang yang zhalim, maka sesuai dengan niat yang bersumpah, tapi

bila yang meminta sumpah itu adalah orang yang dizhalimi, malta

sesuai dengan niat yang minta sumpah.') Hadits ini diriwayatkan

secara maushul oleh Muhammad bin A1 Hasan dalam kttab Al AU!:,

dari Abu Hanifah, dari Hammad, darinya dengan redaksi, i-ifi.iJ"t tS1

*.,;" ';j,;ttt Atb or, rSl: ,ts"ss g ,Pi ,si 6 
"b 

'#,! ?:tW ;t ,y'St

ti;;.yli @ila seseorang disuruh bersumpah dalam keadaan

dizhalimi, maka sumpahnya itu sesuai dengan niatnya dan apa yang

dia sembunyilcan. Dan bila dia adalah orang yang zhalim, maka

sumpahnya itu sesuai dengan niat yang memintanya bersumpah).

Hadits ini diriwayatkan secara maushul juga oleh Ibnu Abi Syaibah

dari jalur Hammad bin Salamatr, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari
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Ibratrim An-Nakha'i dengan redaksi, ,:qT;- t:1 li t:tl:a;.rlt;.it o€ 61

U:t:j-'ot li',JI t:Jtb o,g Itf; flim orang yang bersumpah sedang dalam

keadaan dizhalimi makn dia boleh menyembunyikan [maksudnyaJ,
dan bila dalam keadaan zhalim, maka dia tidak boleh

menyembunyikannya).

Ibnu Baththal berkat4 '?erkataan An-Nakha'i menunjukkan
bahwa niat yang berlaku adalah niat orang yang dizhalimi. Demikian
juga pendapat Malik dan jumhur. Sedangkan menurut Abu Hanifah,

bahwa niat yang berlaku adalah niatnya orang yang bersumpah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut madzhab Asy-Syaf i, jika
sumpah itu dilakukan dihadapan hakim, maka niat yang berlaku
adalatr niatnya hakim, dan itu kembali kepada si pemilik hak. Apabila
dilakukan di luar pengadilan, maka niat yang berlaku adalah niat
orang yang bersumpah.

Ibnu Baththal berkata, "Gambaran orang bersumpah yang

sedang dalam keadaan dizhalimi (misalnya si A) dia mempunyai hak

di tangan seseorang (misalnya si B), lalu orang itu (si B)
mengingkarinya namun dia (A) tidak mempunyai bukti, lalu dia (A)
meminta si B bersumpah, maka niat yang berlaku adalah niatnya (A),
bukan niat orang yang bersumpah (B). Jadi, dalam hal itu tidak ada

gunanya menyembunyikan niat. "

Kemudian Imam Bukari menyebutkan hadits Ibnu Umar
secara mar/u', d-jir t-rl'fU.jl (seorang muslm adalah saudara

muslim lainnya). Hadits ini telah dikemukakan lebih lengkap dari
redaksi ini, pada pembahasan tentang perbuatan aniaya.

"F,)i*i (Lalu seorang letaki berkata). Saya belum

menemukan nama pria tersebut. Dalam riwayat Utsman disebutkan
t'

dangan redaksi, tj'6 (Mereka fpara sahabatJ berkata).

L-l'$hll:*J (Apakah aht menolongnya bila dia dizhalimi).
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Lafazh i:kJ adalah kalimat tanya yang bermakna pengakuan, dan

boleh juga disebutkan tanpa madd di awal.

'$(ji (Bagaimana menurutma). Maksudnya, beritatrukan

kepadaku. Al Karmani berkata, "Bentuk redaksi ini mengandung dua

ungkapan kiasan, yaitu mengemukakan pandangan dengan meminta
p emb eritahuan ; dan pemb eritahuan dengan menghendaki perintah. "

t '4b bL-{ 15! (Bila dia orang yang zhalirz). Maksudnya,

bagaimana aku menolong kezhaliman yang dilakukannya.

6*15 (Engkau melarangnya). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat

sebagaian mereka disebutkan dengan huruf Da' sebagai ganti huruf zai

(t-?r2,4 Kedua redaksi tersebut memiliki arti yang surma, yakti

melarang atau mencegah. Dalam riwayat Utsman disebutkan, O:g'irli

t{- (En4kau tarik di atas tangannya). Ini merupakan redaksi kiasan

tentang melarang atau mencegah. Penjelasan tentang perbedaan

redaksi-redaksinya telatr dipaparkan di sana, di antaranya, dalam

riwayat Aisyatr disebutkan, A;i o'k ob ,;r.;'i'Un gly,,ltf bl ,iri

*b'i"iei (Beliau bersabda, "Jika dia oronf yang dizhalimi maka

ambilkanlah halorya, dan bila dia orang yang zhalim maka ambilknn

dari dirinya.') Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dalam

kitab Adab Al Hulama'.

Penutup

Pembahasan tentang pemaksaan ini mencakup 15 hadits

marfu', 3 hadits di antaranya mu'allaq, dan sisanya maushul. Semua

haditsnya pernah dikemukakan pada pembahasan-pembahasan

sebelumnya. Pada pembahasan ini juga terdapat 9 atsar para sahabat

dan generasi setelah mereka.
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90. KITAB MUSLIHAT ATAU TIPU DAYA

(Bismillaahirrahmaaninahiim. Kitab Muslihat atdu tipu

daya). Kata al hiyal adalah bentuk jamak dai al hiilah (muslihat atau

tipu daya), yang artinya apayangdigunakan untuk mencapai maksud

dan tujuan dengan cara sembunyi-sembunyi. Menurut para ulama, ini

terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan fhktor yang

menyebabkannya:

1. Jika menggunakarurya dengan cara yang mubah. (dibolehkan)

untuk membatalkan sesuatu yang haq atau menetapkan sesuafu

yang batil, maka itu haram.

2. Jika menggunakannya untuk menetapkan yang haq atau

menolak yang batil maka itu wajib atatmustafrab (dianjurkan).

3. Jika menggunakannya dengan cara yang mubah (dibolehkan)

agar tidak terperosok ke dalam sesuatu yang makruh maka itu

mustahab atau mubah (dibolehkan).

4. Jika menggunakannya untuk meninggalkan sesuatu yang

dianjurkan maka itu mal<ruh.

Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama

mengenai jenis yang pertama: Apakah sah secara mutlak dan berlaku

secara laftir dan batin, atau batal secara mutlak, atau sah namun

berdosa?
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Mereka yang membolehkannya secara mutlak atau
membatalkannya secara mutlak mempunyai banyak dalil. Dalil-dalil
yang membolehkan, di antaranya: Firman Allah dalam surah shaad
ayat 44,'{LS li \qt'r6'3 ; Ot*i (Dan ambiilah dengan

tanganmu seikat [rumputJ, maka pulatllah dengan itu [isterimuJ dan

ianganlah kamu melanggar sumpah).Ini telah dilaksanakan oleh Nabi
sAw berkenaan dengan orang berfisik lemah yang berzina, seperti
yang diriwayatkan dari hadits Abu Umamah bin Sahal dalam kitab rs-
Sunan. Dalil lainnya: Firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat 2,

*:;;'n-jW-ht * 4,'2 (Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah

niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar). Dengan
melakukan tipu daya terdapat banyak jalan keluar dari berbagai
kesempitan. Dari itu disyariatkan pengecualian (dalam bersumpah,
akad atau serupanya), karena bisa menyelamatkan seseorang dari
pelanggaran. Demikian juga semua syarat mengandung keseramatan
dari terjebak ke dalam kesalatran. Dalil lairurya: Hadits Abu Hurairah
dan Abu Sa'id mengenai kisatr Bilal, *i /)Ui)UI Fr p'riJu: [J.olr gi

(Juallah latrma campuran itu dengan dirham kemudian betitah latrma
jenis bagus dengan dirham itu).

Dalil-dalil mereka yang tidak membolehkan, di antaranya:
Kisatr ashabus saDr (bani Israil yang keluar pada hari sabtu) dan
hadits, W tyti 6,:i$,hjlu*j iF.Xl' '& g; (Tetah diharamtran

lemak atas mereka, namun merekn mencairkannya, menjualnya dan
memakan hasil penjualannya); Hadits larangan an-najsy (menawar
dengan maksud agil orang lain menawar lebih tinggr); Dan hadits
tentang terlaknatnya al mufuallal dar, al mufuallal lah (orang yang
menikatri seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya
agar nantinya bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya yang telah
mentalak tiga itu).

Pangkal perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini
adalah karena mereka berbeda peirdapat mengenai, apakah yang
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dianggap dalam sighat akad adalah lafazh-lafazhnya atau maknanya?

Mereka yang berpendapat dengan yang pertama membolehkan tipu

daya. Kemudian mereka berbeda pendapat, di antara mereka ada yang

menetapkannya berlaku secara lahir dan batin dalam semua bentuk

atau pada sebagiannya, dan ada juga yang mengatakan hanya berlaku

secara lahir tapi tidak secara batin. Sedangkan yang berpendapat

dengan yang kedua membatalkqnnya dan tidak ada yang berlaku

kecuali lafazhnya sesuai dengan makna ywg ditunjukkan oleh

indikator-indikator yang tampak.

Pendapat tentang tipu daya dikenal dari kalangan ulama

madzhab Hanafi, karena Abu Yusuf menulis sebuah kitab mengenai

masalah itu, tapi yang dikenal darinya dan dari banyak imam adalah

pembatasan amal dengan maksud yang haq. Penulis kitab Al Mubith

mengatakan, baltwa asal tipu daya adalatr firman Allah dalam surah

Shaad ayat 44, G1-? U\*,t (Dan ambillah dengan tanganmu seikat

{rumputJ). Prakteknya, jika itu untuk melepaskan diri dari keharaman

dan menjauhkan dari dosa, maka itu baik, tapi bila untuk

rnenggugurkan hak seorang muslim, maka itu berdosa.

1. Meninggalkan Tipu Daya dan Setiap Orang Mendapat Basalan

Sesuai dengan yang Apa Diniatkannya dalam Sumpah dan

Lainnya

to.\,
A-re ;xt u-bs *fJr 'u'# L:;" :,Su ,rG: q -&'*
,}dtr tifi t-,:J';. *, *. ?r, & Ct *',iv,.llx-
l' , 

!i:;e uk 'e .ai 
" f iY'C, ifulrir}tri *1

z?--t'ri r7*:- ti:, dL;6 n ,r;, i' Jt 'i:;-e" f,yti
*t;;6 irxqL\:fr
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6953. Dari Alqamah bin Waqqash, dia berkata: Aku
mendengar Umar bin Khaththab RA berkhutbah, dia berkata, ,.Aku

mendengar Nabi SAW bersabda, 'Wahai manusia, sesungguhnya

amal perbuatan itu harus disertai niat, dan sesungguhnya seseorang
akan mendapatkan (balasan) sesuai apa yang diniatkannya. Karena
itu, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka
hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa
yang hijrahnya kepada dunia untuk diraihnya atau wanita untuk
dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia hijrah
kepadanya'."

Keterangan Ifadits:

(Bab meninggalkan tipu daya). Ibnu Al Manalyar berkata,
"hrram Bukhari memasukkan judul 'meninggalkan' dalam redaksi
judulnya agar tidak samar dengan judul pertama yang membolehkan
tipu daya." Dia berkata, "Ini berbeda dengan apa yang disebutkarurya
dalam bab "Pembaiatan Anak Kecil" karena di sana dia menyebutkan,
bahwa beliau tidak membaiatrya, tapi mendoakannya dan mengusap
kepalanya, jadi tidak mendekati bab meninggalkan pembaiatan anak
kecil. Hal ini karena bila terjadi pembaiatannya maka tidak akan
terjadi pengingkaran. Ini tentunya berbeda dengan tipu day4 karena
menurut pendapat yang membolehkannya secara umum bahwa
membatalkan hak-hak adalah berlaku sedangkan menetapkan hak-hak
adalah tidak berlalru

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya dia menyebutkan itu
terlebih dahulu untuk mengisyaratkan bahwa di antara tipu daya ada
yang tidak disyariatkan sehingga tidak ditinggalkan secara mutlak.

6,fi g6!ti G ai o f /,',F,'olt (Dan setiap orang mendapat

balasan sesuai dengan yang apa diniatkannya dalam sumpah dan
lainnya). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi,
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9*t (Dan lain-lainnya) dalam bentuk kata ganti mudzakkar dengan

memaksudkan L-*lt (sumpah) yang disimpulkan dari bentuk

jamaknya. Redaksi dalam sumpah dan lainnya muncul dari

pemahaman penulis dan bukan dailafazhhadits.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari melebarkan

penyimpulan, sedangkan yang masyhur di kalangan para pengamat

adalah memahami hadits tersebut untuk masalah ibadah, sementara

Imam Bukhari selain memahaminya dalam masalah ibadah, juga

dalam masalah muamalah. Dia juga mengikuti Malik ketika

berpendapat menutup celah yang bisa mengantarkan kepada yang

haram dan memperhitungkan maksudnya. Walaupun lafazhnya rusak

sedangkan maksudnya benar, maka lafazhnya digugurkan dan

maksudnya diberlakukan untuk mensahkan dan membatalkan."

Dia berkata, "Berdalil dengan hadits ini untuk menutup celah

yang bisa mengantarkan kepada yang haram dan membatalkan tipu
daya adalah merupakan dalil yang paling kuat. Alasan umumnya,

batrwa kalimat yang dibuang diperkirakan "diperhitungkan", sehingga

makna yang diperhitungkan dalam masalah ibadah dan muamalatr

adalah memberlakukannya dan menjelaskan tingkatannya. Demikian
juga sumpatr dikembalikan kepada maksudnya. Dalam bab "Tentang

Amal Perbuatan Harus Disertai Niat" di awal pembatrasan tentang

iman telah dikemukakan pernyataan Imam Bulfiari tentang

tercakupnya semua hukum oleh hadits ini. Juga telah saya nukil
perkataan Ibnu Al Manalyar mengenai hal itu.

*$u.]u;tli #! (Srw ngguhnya amal perbuatan itu harus

disertai niat). Pada pembahasan tentang permulaan wahyu

dicantumkan dengan redaksi, ?, o-'Ju". (bentuk jarnak), dan pada

pembatrasan tentang keimanan dicantumkan dengan redaksi, ir;i'fi
z-$u. (Amal perbuatan itu harus disertai niat) sebagaimana halnya

redaksi tadi dicantumkan tanpa lafazhtl,ildi awalnya.
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,s:-i 6'f il 6, (Dan sesungguhnya bagi seseorang adalah

apa yang diniatkannya). Pada pembahasan tentang permulaan wahyu

disebutkan dengan redaksi, €F 6 yit ,Fl.6ls tOon sesungguhnya

bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya). Ini adalah redaksi

yang dicantumkannya di awal bab secara mu'allaq. Penjelasarurya

telah dikemukakan sebelumnya. Pengertiannya, orang yang tidak

meniatkan sesuatu maka tidak akan mendapat balasan apa-apa. Selain

itu, telah dikemukakan juga tentang orang yang meniatkan haji untuk

orang lain sedangkan dia sendiri belum melaksanakan haji, bahwa

hajinya itu tidak sah. Sementara menurut Asy-Syaf i, Ahmad, Al
Anza'i dan Ishaq bahwa kewajibannya gugur darinya. Sedangkan

yang lain mengatakan, bahwa dia sah melaksanakan untuk orang lain

namun dirinya sendiri tidak dapat karena tidak meniatkannya (tidak

meniatkan untuk dirinya).

Dalil pendapat pertama adalah hadits Ibnu Abbas mengerrai

kisah Syubrumah. Abu Daud meriwayatk ar., ',* "*'i'y ,* €
et' , (Berhajilah atas nama dirimu kemudian berhajilah atas nama

Syubrumah). Ibnu Majah meriwayatk an, |ir'* "i'Y * 9Y ,'.rr;ti

zi:P (Kalau begitu jadikanlah ini atas nama dirimu, kemudian

berhaj ilah atas nama .Syubrumah). Sanad-nya shahih.

Mereka menjawab, batrwa haji berbeda dengan ibadatr-ibadah

lainnya. Oleh karena itu, orang yang hajinya rusak berpengaruh

terhadap haji lainnya yang dilaksanakannya (atas nama orang lain).

Abu Ja'far Ath-Thabari menyepakati pendapat ini, namun dia

menerapkannya terhadap orang yang tidak mengerti hukumnya, dan

bila seseorang baru mengetatrui hukumnya di tengah pelaksanaan,

maka dia harus meniatkannya atas nama dirinya, sehingga saat itu
niatnya berubah menjadi atas nama dirinya. Tapi jika tidak diniatkan

demikian maka tidak satr (karena meniatkan atas nama orang lain

padahal dia sendiri belum berhaji).
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Keumuman hadits ini tidak mencakup apa yang muncul dari

fadhilah ilatri tanpa melakukan suatu perbuatan, seperti pahala yang

terlahir bagi orang yang sakit karena kesabarannya terhadap sakitnya

berdasarkan hadits-hadits yang kuat mengenai masalah itu. hi
berbeda dengan pendapat yang mengatakan, bahwa pahalanya itu
karena kesabarannya, dan terjadinya pahala itu karena janji yang benar

bagr yang berniat ibadatr, sehingga kesulitan itu terjadi bukan karena

kehendaknya sendiri. Seperti orang yang biasa berwirid lalu misalnya

ketika sakit dia tidak dapat melaksanakannya, maka pahala tetap

diberikan kepadanya sebagaimana halnya orang yang

melaksanakannya.

Di antara yang dikecualikan pada pergantian niat adalah bila
seseorang meniatkan shalat fardhu tapi kemudian tampak bagrnya

sesuatu yang mernbatalkannya bila diniatkan sebagai shalat fardhu,

apakah boleh merubah niatnya menjadi shalat sunatr? Demikian ini
ketika ada udzur. Sedangkan bila dia takbiratul ihram untuk shalat

Zhuhur sebelum tergelincirnya matahari misalnya, maka shalat

fardhunya dianggap tidak sah dan tidak dapat dirubah menjadi shalat

sunah jika itu disengaja.

Di antara yang diperdebatkan dari masalah ini adalah, apakatr

masbuq (makmum yang ketinggalan imam dalam shalat berjamaah)

mendapat patrala berjamaah pada rakaat yang didapatinya atau

semuanya? Apakah orang yang meniatkan puasa sunat di siang hari

(yang mana semenjak Subuh tidak melakukan sesuatu yang

membatalkan puasa tapi baru diniatkan puasa setelah siang) mendapat

pahala puasa seluruh hari itu atau dari semenjak me,niatkannya?

Apakatr shalat Jum'at yang telatr keluar dari waktunya di awal rakaat

kedua menjadi sempurna sebagai shalat Jum'at atau sebagai shalat

Zhuhur, dan apakah itu berubah dengan se,ndirinya atau perlu

memperbaharui niat? Bila masbuq me,ndapai me'ndapati imam dalam

kondisi i'tidal kedua misalnya, apakatr dia meniatkan shalat Jum'at

atau Zhuhur? Orang yang berihram untuk haji di selain bulan-bulan
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haji apakah itu berubah menjadi umrah atau tidak?

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang membatalkan tipu
daya dan juga mereka yang memberlakukannya, karena patokan

masing-masing dari kedua golongan ini adalah niat si pelaku. Dalar-n

bab yang tengah dikemukakan oleh Imam Bukhari ada isyarat yang

menerangkan hal itu. Kaidah yang telah diisyaratkan, bahwa jika tipu
daya itu bisa menyelamatkan orang yang dizhalimi misalnya, maka itu
sebaiknya dilakukan. Tapi bila tipu daya itu bisa menghilangkan suatu

hak, maka itu tercela. Catatan Asy-Syaf i menyatakan bahwa makruh
melakukan tipu daya dalam rangka menghilangkan hak, sampai-

sampai sebagian sahabatnya mengatakan, bahwa itu adalah malcruh

tanzih (hukum yang lebih dekat kepada halal). Sementara banyak

ulama peneliti termasuk Al Ghazali mengatakan, bahwa hukumnya
malcruh tahrim (makruh yang lebih dekat kepada haram atau dilarang),

dan itu ditunjukkan oleh sabda beliau SAW, ,si 6 yi, ,tr t!l: @an

sesungguhnya bagi setiap orqng adalah apa yang diniatkannya).

Oleh karena itu, orang yang meniatkan riba dalam jual-beli
maka dia terperosok ke dalam riba, dan bentuk jual-belinya itu tidak
menyelamatkannya dari dosa. Orang yang meniatkan akad nikah
untuk tafulil (orang yang menikahi seorang perempuan yang telah
ditalak tiga oleh suaminya agar nantinya bisa dinikatri kembali oleh
mantan suaminya yang telah mentalak tiga itu) maka dia adalah

muhallal (pelaku tafulil) karena itu dia tercakup oleh ancaman laknat,
dan bentuk pernikahan yang dilakukannya itu tidak
menyelamatkarulya dari ancaman tersebut. Jadi, setiap tindakan yang

diniatkan untuk mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau

menghalalkan apa yang diharamkan Allah, adalah berdosa. Terjadinya
dosa itu tidaklah berbeda dalam tipu daya dengan melakukan tindakan
yang haram antara perbuatan yang diproyeksikan untuk diri sendiri

dan perbuatan yang diproyeksikan untuk orang lain jika tindakan itu
menjadi sarananya.
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Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil ketika menyatakan

batrwa ibadah yang dilahrkan oleh orang kafir atau orang gila tidak

sah, karena keduanya tidak temrasuk kategori orang yang wajib

beribadatr. Selain itu, sebagai dalil untuk menggugurkan qishash dari

pembunuhan "seperti disengaja", kare,na sebenarnya si pelaku tidak

bermaksud mernbunuh. Joga sebagai datil tidak dihukumnya onmg

yang salatr (tidak sengaja), omng lupa dan orang yang dipaksa dalam

menjatuhkan talak, memerdekakan budak dan serupanya.

Mereka juga berdalil deirgan hadits yang diriwayatkan oleh

Muslim dari Abu Hurairah secara marfu',.}/f'd-.,.i!t +r*'r*it
(sumpah itu berdasarknn niat orang yang meminta sumpaft). Dalam

lafazh lainnya disebutkan dengan redaksi, ''!+tb ,,)gi:rAi-6 ,sLb',:)+t

(Sumpahmu adalah apa yang dengannya engkau dibenarlan oleh

kawanmu). lllarna madzhab Syaf i mengartikannla, bahwa ifu
apabila yang meminta sumpah adalah hakim. Sementara Imam Malik
berdalil dengannya ketika berpendapat, bahwa menutup celah yang

bisa mengantarkan kepada yang haram dan memperhitungkan maksud

berdasarkan indikator-indikatornya sebagimana yang telah disinggung

tadi.

Sebagian mereka menyatakan, bahwa perkataan itu
berdasarkan maksud atau niat orang yang mengucapkannya terbagi

menjadi tiga" yaitu:

Pertamo, tampak sesuai, baik secara meyakinkan maupun

berdasarkan dugaan yang kuat.

Kedua, tampak bahwa omng yang mengucapkannya tidak

menyembunyikan makna lain di belik itu, baik secara meyakinkan

maupun berdasarkan dugaan yang kuat.

Kaigo, tampak maknanya di balik perkataan yang dilontarkan

dan terjadi keraguan yang setara kuatnya antara bemiat selain itu dan

tidak. Jika si me,niatkan suatu makra dengan apa yang diucapkannya

24O _ FATHI'L BAARI



atau tidak tampak maksud yang menyelisihi ucapannya, maka harus

diartikan sesuai dengan zhahimya. Namun, jika tampak bahwa dia
bermaksud selain itu, apakah diteruskan penetapannya berdasarkan

zhahimya dan penyelisihan yang tampak itu tidak dianggap, ataukah
yang diterapkan adalah sesuai dengan yang tampak dari maksudnya?

Dalil pendapat yang pertama adalah, bila jual-beli menjadi
rusak karena dalam transaksinya diucapkan bentuk kalimat ini yang

membuka peluang untuk berbuat riba sementara niat kedua orang
yang bertransaksi juga rusak, maka lebih pasti lagi jual-beli itu rusak
dengan sesuatu yang jelas-jelas haram daripada jual-beli yang rusak
karena unsur dugaan ini. Contohnya, seseorang yang berniat membeli
pedang untuk digunakan membunuh seorang muslim tanpa alasan
yang benar (tidak dibenarkan syariat), maka akad jual-beli itu sah

walaupun jelas niat pembeliaannya rusak. Jadi, haramnya membunuh
tidak menyebabkan batalnya jual-beli itu. Karena akad tidak rusak
dengan hal seperti itu, maka apalagi dengan hal yang hanya berupa
dugaan dan persepsi saja.

Dalil pendapat kedua adalatr, niat berpengaruh terhadap
perbuatan, sehingga karena niat itu perbuatan bisa menjadi haram, dan
bisa juga menjadi halal. Sebagaimana halnya akad yang bisa menjadi
sah dan bisa juga mdadi rusak. Demikian juga penyembelihan
hewan misalnya, karena hewan memang halal dimakan bila
disembelih terlebih dahulu, namun dagingnya menjadi haram bila
penyembelihan itu diniatkan untuk selain Allah, walaupun bentuk atau
cara penyembelihannya itu sama. Selain itu, bentuk pinjaman dalam
penanggungan dan penjualan tunai dengan harga sama namun sebagai
utang tempo, bentuknya sama, namun yang pertama sah sedangkan
yang kedua maksiat dan batil. Jadi secara umum, suatu akad (kontrak)
yang secara zhahir sah tidak mesti menepiskan dosa dari orang yang
melakukan tipu daya (manipulasi) yang batil secara batin.

An-Nasafi Al Hanafi menukil dalam h,rtab At Kafi dari
Muhammad bin Al Hasan, dia berkata, "Tidak termasuk akhlak orang-
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orang beriman, lari daxi hukum-hukum Allah dengan tipu daya yang

dapat membatalkan yang haq."

2. Tipu Daya dalam Shalat

i;),* iir .-g I

6954. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Allah tidak akan menerima shalat seseorang di antara kalian apabila

dia berhadats sampai dia berwudhu."

Keteranean Hadits:

(Bab tipu daya yang berkenaan dengan shalat). Maksudnya,

masuknya tipu daya ke dalam shalat. Pada bab ini Imam Bukhari

mengemukakan hadits Abu Hurai rah, & o|tLi ts1 €*t iyr; li'r #t-t
*31(Allah tidak okan menerima shalat seseorang di antara kalian

apabila dia berhadats sampai dia berwudhu). Penjelasannya telah

dipaparkan pada pembahasan tentang thaharah (bersuci).

trbnu Baththal berkata, "Ini mengandung sanggahan terhadap

orang yang berpendapat, bahwa orang yang berhadats saat duduk

terakhir maka shalatnya sah karena dia telah melaksanakan apa yang

dituntut darinya." Lalu dia menaggapinya, bahwa hadats di tengah

shalat merusak shalat, seperti halnya bersetubuh saat melaksanakan

haji, bila dilakukan di sela-sela waktunya tentu merusak, demikian

juga di akhirnya.

Ibnu Hazm dalam jawabannya mengenai judul-judul dalam

kitab Shghih Bukhari berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan judulnya,

bahwa seseorang tidak akan terlepas dari keyakinan suci karena

:Jtt'rL,j * \t * 4t * tijj €) f
.'tL; ,? u;;i ti1 5;-i
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bersuci atau yakin berhadats karena telah berhadats. Untuk kedua

kondisi ini tidak seorang pun yang dapat melakukan tipu daya, karena

hakikatnya adalah menetapkan sesuatu secara tepat atau menafikannya

secara tepat. Apa yang ditetapkan secara hakiki, maka menafikannya

dengan tipu daya adalah batil, dan apa yang dinafikan, maka

menetapkannya dengan tipu daya adalah batil."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dengan judul ini, Imam Bukhari
mengisyaratkan sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan

sahnya shalat orang yang berhadats secara sengaja di tengah duduk
akhir, dan hadatsnya itu sebagai salamnya (penutup shalatnya), karena

ini adalah sebagai alasan (tipu daya) untuk mensahkan shaiat

walaupun dalam keadaan berhadats."

Imam Bukhari memandang bahwa tahallulr dari shalat (yakni
salam) termasuk rukun shalat, sehingga itu tidak sah dilakukan dalam
keadaan berhadats. Sedangkan orang yang berpendapat batrwa itu sah,

bahwa tahallul dari shalat adalah sampai bagran akhir sehingga itu
dianggap sah dilakukan dalam keadaan berhadats.

Ibnu Al Mana)ryar berkat4 "Dengan demikian maka salam
harus ditempatkan sebagai salah satu rukun shalat, bukan kebalikan
shalat." Di antara orang yang menyatakan bahwa salam termasuk

rukun shalat berdalil dengan hadits, frtJuailXi #t W;t (yang

mengharamlcan shalat adalah takbir dan yang menghalalkannya

adalah salam), karena salah satu sisinya sebagai rukun, maka sisi
lainnya juga sebagai rukun. kri dikuatkan dengan pendapat yang

menyatakan bahwa salam termasuk jenis ibadah, sebab salam adalah

dzikrullah dan doa untuk para hamba-Nya, sehingga hadats yang
buruk tidak bisa menempati posisi dzikir yang baik. Sernentara itu
ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa salam adalah wajib shalat,

' Tobottul dari sesuatu adalah keluar darinya. Tahallut dari shalat adalah
dengan salam; tafuallul dari ihram adalah dengan bercukur; tafuallul dari akad
(kontrak) adalah dengan membatalkannya.

ii
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bukan rukun. Jika seseorang berhadats setelah memasuki tasyahhud,

maka dia berwudhu lalu salam, tapi bila disengaja maka kesengajaan

itu adalah pemutus, bila ada pemutus maka shalatnya selesai sebab

salam bukanlah rukun.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits tadi mengandung sanggahan

terhadap Abu Hanifah yang menyatakan bahwa orang yang berhadats

dalam shalabrya maka dia berwudhu lalu melanjutkan." Pendapat ini

disepakati oleh Ibnu Abi Laila.

Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa shalatnya

diulang, mereka juga berdalil, dengan hadits ini. Dalam sebagian

redaksinya disebutkan, )#;ll 6y-2 1 (Tidak ada shalat kecuali

dalam keadaan suci). Jadi, keluarnya seseorang dari shalatnya tidak

lepas dari dua kemungkinan, yaitu sebagai orang yang shalat atau

tidak shalat. Jika mereka mengatakan "orang yang shalat", maka

pendapat itu terbantah oleh hadits, )#]1.;1b | (Tidak ada shalat

kecuali dalam keadaan suci). Dilihat dari segi nalar, setiap hadats

adalah penghalang untuk memulai shalat, yakni sebagai penghalang

mendirikannya berdasarkan dalil, bahwa bila sebelumnya keluar mani,

maka disepakati dia harus mengulang.

Saya Qbnu Hajar) katakan, Asy-Syaf i juga mempunyai

pandangan yang sependapat dengan Abu Hanifah.

Al Karmani berkata, "Alasan penyimpulannya dari judul bab

ini, bahwa mereka menetapkan sahnya shalat walaupun berhadats,

karena mereka mengatakan, 'Dia berwudhu lalu melanjutkan'. Mereka
juga menetapkan bahwa shalat tetap sah walaupun tidak disertai niat

ketika berwudhu. Alasannya, wudhu bukanlah ibadah."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi yang intinya bahwa

kesdsuian hadits ini dengan judulnya adalah, Imam Bukhari

memaksudkan, bahwa orang yang berhadats dan mengerjakan shalat

tanpa berwudhu lagi dalam keadaan menyadari bahwa dia mengelabui

I
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orang lain dengan shalatnya, maka itu membatalkannya, sebagaimana

orang yang berhijrah demi ummu Qais dengan mengelabui Allah

padahal dia tahu bahwa Allah mengetahi isi hatinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kisah tentang orang yang berhijrah

demi Ummu Qais disebutkan dalam hadits, q$u.,Jti;(ii (Amal

perbuatan itu harus disertai niat) pada bab sebelum ini, bukan pada

bab ini. Sebagian ulama masa kini menyatakan, bahwa Imam Bukhari

hendak menyanggah orang yang menyatakan bahwa bila jenazah tlba

dan khawatir ketinggalan maka boleh bertayammum. Juga

menyanggah kalangan yang menyatakan, bafuwa bila seseorang

hendak melaksanakan shalat malam namun sumber aimya jauh dan

jika mencarinya dia khawatir waktu shalat malam akan habis, maka

dia dibolehkan shalat dengan bertayammum. Pandangan-pandangan

sepertinya terlihat terlalu dibuat-buat.

3. Tipu Daya dalam Zakat

i:,lat *6:ri';'&t't #';',t?'t'u?,
Dan tidak boleh *rrnir"tt * yang tadinya tergabung dan tidak

boleh menggabungkan yang tadinya terpisatr karena takut terkena

zakat.

U.ixiit k6"oit:Lulli,/; l' + / ;,c: *
,i:jX';&\') *) *vb, ,*'!,i';, &j C y:iat

.i:ia'*f Gb?.,t,
6955. Dari Tsumamah bin Abdillah bin Anas, Anas

menceritakan kepadanya batrwa Abu Bakar pernah menuliskan (surat)
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untuknya tentang kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh

Rasulullah SAW, dan (bahwa) tidak boleh memisahkan yang tadinya

tergabung serta tidak boleh menggabungkan yang tadinya terpisah

karena takut terkena zakat.

*ht Jinr Jr-.r ,)tit,- $,i,flf 'nr )y' ;'"^.*;
. i1. \,. .,,H p at ,ij titl ;'.;f (,nr 1r:" t I ,itx ,al')t i\: rJ- )

* eti :'Jut * ,;, o? ot o*-rt ?t;Ut ,Jd .;:t!,,:,r

:j:; * rU Li lf ;)u, #,Js.?Qt'u *\t;i
t, i. \,. ',o t ,
4r0r uL' ^lr Jr-r ;?:Lt :Jtl .tg'Jl'* * \, ;; tL ,;;i
\'r,* LM \;,*?i e$)'i,i .t$ >i et4 *i *
'i oi' 1' k ht J';:, Jt- t*,'"t? \t;; ,,'""r:1:f-j Xl, alt t , 

c

.',i:rb'u. iiAt J*t ':i .e:rb u\"*i

6956. Dari Thalhah bin L'baidullah, bahwa seorang pria badui

datang menemui Rasulullah SAW dengan rambut acak-acakan, lalu

berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang

diwajibkan Allah atasku dari shalat?" Beliau menjawab, "shalat lima

waktu, kecuali jika engkau ingin mengerjakan amalan sunnah." Dia
berkata lagi, "Beritahukan kepadaku apa yang diwajibkan Allah

atasku dari puasa?" Beliau menjawab, "(Puasa) pada bulan

Ramadhan, kecuali jika engkau ingin mengerjakan amalan sunnalt."

Dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku apa yang diwajibkan Allah

atasku da.ri zakat?" Maka Rasulullah SAW pun memberitahunya
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tentang syariat-syariat Islam, kemudian pria itu berkata, "Demi Dzat
yang telah memuliakanmu. Aku tidak akan menambah sedikit pun dan

tidak akan mengurangi sedikit pun dari apayang telah Allah wajibkan

atasku." Rasulullah SAW pun bersabda,"Dia beruntung bila benar -atau beliau bersabda, 'Dia akan masuk surga bila dia berkata

fisnq7"-."

Sebagian orang berkat4 "Dalam seratus dua puluh ekor unta

(zakatnya) dua ekor hiqqah. Jika dia membinasakannya dengan

sengaja atau menghibahkannya atau melakukan tipu daya untuk

menghindari zakat, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya."

|j*4 *?rt ,k yt J';:, JG:Jv*; hr 'ab:ri;-j 
o-ri *

; 4U +t* ;i ; L;l GGr ier i; €*i F i*
.itt ti45;:,i. L;. e;IA Jt; J irj :Js .'!i,';; ei ,j'F_:

6957. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Pada Hari Kiamat nanti harta simpanan seseorang dari
kalian menjadi binatang buas nan liar dimana pemililcnya melarikan
diri darinya lalu dia mengejarnya sambil mengatakan,'Alu harta
simpananmz'." Beliau bersbda, "Demi Allah, harta simpanan itu
masih terus mengejarnya hingga dia menjulurkan tangannya lalu
dicaplok oleh mulutnya."

.tiirrrL, ^A'L;5 y.t ?7- ,\ifu
qrq:i:tL:t *',.*i'o:t 'Jtii ,H{ J*, e urlt j;. Su.

x ,y6!t yri:*at u 1ttetra'ri f'l ;-,r3i W #,

i.,, c ri1 :'yu: * \t & a' J?; ls,t4r; yX't pt
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o1 o.
st ?v. J'i;t i'r;',rl'#

.Lb o3C

6958. Rasulullatr SAW bersabda, "Bila pemilik ternak tidak

memberikan halcnya, maka ternak itu aknn dilatasakan atasnya pada

Hari Kiamat, lalu menyepaki wajahnya dengan latku-kulru kakinya."

Sebagian orang mengatakan tentang orang yang mempunyai

unta kemudian karena takut terkena zakat, dia pun menjualnya dengan

unta serupa atau dengan domba atau dengan sapi atau dengan dirham

untuk menghindari zakat sehari (sebelum tiba waktunya zakat) sebagai

tipu daya, bahwa itu tidak apa-apa, dan dia berkata, "Jika dia

menzakati unta sehari atau enam hari sebelum sampai haul @atas

waktu)-nya maka itu boleh."

lt J';)'qtt2r\ii;r? U.'rJ; ;i;.;:*r ,JG fr 1r& it ,f
JJ ,';;*"ol ,t:i*; ni ;" ok .,'x ,r *i'*it *

.W #1, *; # \, *r-" i' J';:,

\-14'og *V €ri,1b, ;-b Jli i|ril :,.6r 'F. Jui

,yiL?; >-t ;c'lr 9u:,y,v+6 $t1r4-er1.'rl J"F:|Y

#';, i'A * ta qrfrf oL u,r1
6959.Dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Sa'ad bin Ubadah

Al Anshari pematr meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang

nadzar tanggungan ibunya yang telah meninggal sebelum

menunaikannya, maka Rasulullah SAW bersabda,'Tunaikanlah

nadzar itu atas namanya'."

Sebagian orang berkata, "Bila jg*lah unta (seseorang)

I

I
t
I
I
I
I
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I
I
t.E

24A _ FATIIUL BAARI



mencapai dua puluh ekor, maka zakatnya empat ekor kambing. Bila
dia menghibahkannya sebelum mencapai haul atau menjualnya untuk

menghindari zakat dan melakukan tipu daya untuk menggugurkan

zakat, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Begitu pula bila dia

merusaknya hingga mati, maka tidak ada kewajiban padahartanya."

Keterangan Hadits:

(Bab tipu daya dalam zakat). Maksudnya, meninggalkan tipu

daya untuk menggugurk an zakat.

Pertama, $i"" tr'e}j gF d'#"tt f &.O8tbrt
(Dan tidak boleh memisahknn yang tadinya tergabung dan tidak boleh

menggabungkan yang tadinya terpisah karena talafi terkena zakat).

Ini adalah redaksi hadits pertama dalam bab ini (hadits Anas RA) dan

merupakan penggalan dari hadits panjang yang telah dikemukakan

pada pembahasan tentang zakat dengan sanad ini secara lengkap dan

terpisah-pisah. Penjelasannya juga telah dipaparkan di sana.

Kedua,hadits Thalhah bin Ubaidullah, drt )r") AirE ri.*('t:1

oi}r iv *t *ilt * (Bahwa seorang pria badui datang menemui

Rasulullah SAW dengan rambut acak-acakan). Penjelasannya telah

dipaparkan pada pembahasan tentang iman di awal kitab ,esih-Shahth

ini.

il W'i jt r3ifi t4ilLt'o'6 ,pq hi.fvi n-* si :u,,6r ifi. J,6t

*;?16 9'?1 u6t-eVi'Jt;-r (Sebagian orang berkata, "Dalam

seratus dua puluh ekor unta [zakatnyal dua ekor hiqqah. Jika dia

membinasakannya dengan sengaja atau menghibahkannya atau

melakulrnn tipu daya untuk menghindari zakat, maka tidak ada

kewajiban apa-apa atasnya.') Ibnu Baththal berkata, '?ara ulama

sependapat, bahwa sebelum tlba haul, seseorang boleh melakukan apa

pun pada hartanya seperti menjual, menghibatrkan atau pun
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menyembelih selama tidak diniatkan untuk menghindari zakat.

Mereka juga sependapat, bahwa bila telatr tiba haul-nya maka dia

tidak boleh melakukan tipu daya, seperti memisahkan yang tadinya

tergabung atau menggabungkan yang tadinya terpisah. Kemudian

mereka berbeda pendapat, Malik mengatakan, 'Barangsiapa yang

menghilangkan (mengurangl) sesuatu dari hartanya dengan niat untuk

menghindari zakat, sehari, sebulan atau serupanya sebelum tiba

putaran haul-nya maka dia tetap terkena kewajiban zakat ketika tiba

haul-nyaberdasarkan sabda Nabi SAW, 1i:t2-Sr'1?J (karena talafi

terkena zakat)'. Sementara Abu Hanifah mengatakan, 'Jika dengan

menghilangkan (menguranginya) itu dia niatkan untuk menghindari

zakat, sehari sebelum tibanya haul, maka niatnya itu tidak

menimbulkan mudharat. Karena itu dia tidak dikenakan kewajiban

zakat kecuali setelah sempurnanya haul, darn tidak tercakup oleh

makna sabda beliau, $:;ZSt i|* (karena talatt terkcna zatat) kecuali

jika putaran haul telahtiba'.n'

Dia berkata, "Al Muhallab mengatakan, 'Maksud Imam

Bukhari, bahwa setiap tipu daya yang diupayakan seseorang untuk

menggugurkan zakat, maka dia menanggung dosanya, karena ketika

Nabi SAW melarang menggabungkan domba (yang tadinya terpisah)

atau memisahkannya (yang tadinya tergabung) karena takut terkena

zakat, maka dari sini difahami makna tadi. Selain itu, difahami dari

hadits Thalhah, Ol-b'or|*t (Dia beruntung bila berkata benar),

batrwa orang yang melempar unhrk mengurangi sesuatu dari

kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah, sebagai suatu tipu

daya yang diupayakanny4 maka dia tidak beruntung."

Dia juga berkata, "Apa yang dikatakan oleh para atrli fikih
tentang sikap pemilik harta terhadap hartanya saat mendekati haul

zakat dengan maksud menghindari zakat, dan tentang orang yang

memang berniat seperti itu, maka tetap berdosa. Hal itu seperti orang

yang menghindari puasa Ramadhan sehari sebelum melihat bulan

25,O - FATI{UL BAARI



sabit dengan melakukan safar (beperglan) yang tidak diperlukan agar

bisa berbuka. Ancaman bagi orang tersebut tetap berlaku."

Sebagian ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa apayafig
dikemukakan oleh Imam Bukhari ini dinisbatkan kepada Abu Yusuf.
Muhammad berkata, 'Dalam hal ini tindakan yang diniatkan untuk
menggugurkan hak orang-orang miskin setelah ada sebabnya, yaitu

mencapai nishab adalah mal(ruh."

Abu Yusuf beralasan, bahwa itu adalah keengganan memenuhi

kewajiban, bukan menggugurkan kewajiban. Dia berdalil, bahwa bila
orang itu memiliki 200 dirham, lalu sehari sebelum tlba haul-nya dia
menyedekahkan 1 dirham darinya maka itu tidak makruh, walaupun

dia bemiat dengan sedekahnya itu agar ketika haul telah sempurna,

dia tidak lagi memiliki harta yang mencapai nishab, sehingga dia tidak
terkena kewajiban zakat. Pandangan ini ditanggapi, bahwa di antara

landasan pokok Abu Yusuf adalatr "yarrg haram mencampuri yang

wajib" seperti thawaf orang yang berhadats atau telanjang. Lalu,
bagaimana bisa maksud tersebut tidak dianggap makrutr dalam kondisi
seperti itu? Kemudian tentang pedapatrya yang menyatakan batrwa

tindakan tersebut adalah "keengganan melaksanakan kewajiban,"
dapat dibantah bahwa kewajiban telah ditetapkan sejak permulaan

haul, karena itulah pembayarannya boleh didatrulukan sebelum tiba
haul.

Mereka juga sependapat, bahwa tipu daya yang dilah*an
untuk menggugurkan .syufah2 setelah diwajibkannya (berdasarkan

kondisinya) adalah makrutr, sedangkan perbedaan pendapat te{adi
sebelum kondisi mewajibkannya. Analoginya, bila dilakukan pada

zakat maka itu juga makruh. Tampakny4 Abu Yusuf menarik
pendapatnya itu, kare,na dalam kitab Al Kharaj, setelah

' Syu|'oh ialah pengambilan yang dilakukan salah seorang mitra (sekutu atau
serikat) terhadap bagian sekutu lainnya yang telah dijualnya dengan membayar
harga sesuai dengan hargajualnya.
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mengemukakan hadits , #'#.'6:1"1 (ttdak boleh memisahkan yang

tadinya tergabung) dia berkata, "Orang yang beriman kepada Allah

dan hari akhir tidaklah halal menolak zakat dan mengeluarkan milik

orang lain dari kepemilikarurya (yakni yang tadinya tergabung)

dengan cara dipisahkan sehingga menggugurkan zakat darinya, yakni

masing-masing pemilik memiliki jumlah yang tidak terkena kewajiban

zakat. Jadi, tidak boleh melakukan tipu daya untuk menggugurkan

zakat dengan cara apa pun."

Abu Hafsh Al Kabir menukil dari Muhammad bin Al Hasan,

"Muhammad mengatakan, bahwa tlpu daya yang dilakukan oleh

seorang muslim sehingga melepaskan dirinya dari yang haram atau

mengantarkannya kepada yang halal, maka itu tidak apa.apa-

Sedangkan tipu daya yang dilakukan hingga menggugurkan suatu hak

atau menetapkan sesuatu yang batil atau memasukkan suatu syubhat

terhadap yang hak, maka itu matcruh. Menurutny4 makruh itu lebih

dekat kepadaharam."

Asy-Syaf i menyebutkan, bahwa dia pernah berdebat dengan

Muhammad mengenai perempuan yang membenci suaminya namun

suaminya enggan menceraikannya, lalu perempuan itu memasrahkan

diri kepada anak lelaki suaminya itu, maka menurut mereka,

perempuan itu menjadi haram bagi suaminya berdasarkan pendapat

mereka, bahwa haramnya mushaharaft (menjadi kerabat yang haram

dinikahi karena faktor pernikahan) ditetapkan juga dengan zinl .

Asy-Syafi'i berkata, "Aku kemudian berkata kepada

Muhammad, 'Zina tidak mengharamkan yang halal, karena zina itu

kebalikannya, dan kebalikannya itu tidak dapat dianalogikan

kepadanya'. Dia menjawab, 'Itu menjadi sama karena adanya

persefubuhan'. Lalu aku berkata, 'Perbedaan antara keduanya, bahwa

, Mabrum karena mushaharah (haram dinikahi karena mushaharah). Misalnya,

seorang lelaki menikahi seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi mahram

bagi ayah dari lelaki tersebut. Menurut pendapat ini, hal itu bisa juga karena

perzinaaq bukan hanya karena pemikahan.
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yang pertama (yakni pemikahan) terpuji dan dengan begitu dia
memelihara kemaluannya, sedangkan perzinaan ifu tercela dan

hukumannya adalah rajam. Bagi perempuan yang telah ditalak tiga,
bila dia berzina, maka menjadi halal untuk dinikahi kembali oleh
suaminya. Seorang lelaki yang mempunyai empat isteri, lalu dia
berzina dengan perempuan kelima, maka salah satu dari keempat
isterinya menj adi haram baginya'."

Ada kejanggalan pada redaksi judul yang dicantumkan Imam
Buk*rari, yaitu "bila dia membinasakannya", karena membinasakan

bukan termasuk tipu daya, tapi termasuk menyia-nyrakan harta. Sebab

tipu daya biasanya dilakukan untuk mencegah mudharat atau

mendatangkan manfaat, tapi tidak ada satu pun unsur itu di sini.
Menurut saya, dia menggambarkan itu dengan menyembelih dua ekor
unta hiqqah misalnya, lalu memanfaatkan dagingnya, sehingga

dengan hilangnya dua ekor hiqqah itu zakatnya gugur dan statusriya

menjadi tidak mencapai nishab.

Ketisa, 1Vi a# yqt ?t- €gi'f 'o,j;;- (pada Hari Kiamat

nanti harta simpanan seseorang dari lmlian menjadi binatang buas

nan liar). Yang dimaksud dengan al kanzu adalah harta yang disimpan
tanpa ditunaikan zakatnya sebagaimana yaflg telah dijelaskan pada

pembahasan tentang zakat. Di sana telah dikemukakan dari riwayat
Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan redaksi, \:1" it 'ft; ii,' irlli V
L;1 6er3 9r3;t ?T-'i ,yl liir i garangsiapa yang dianugerahi harta

oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka harta itu aknn
ditampakkan padanya dalam bentuk binatang buas yang liar) lalu
disebutkan redaksi serupa itu. Dengan demikian tampak kecocokan
pencantumannya pada bab ini.

'$:;S ci 1,1*u adalah harta simpananma). Ini adalah redaksi

tambahan pada j alur ini.

'"Jk- Jt-p-c,--f iti (Demi Allah, harta simpanan itu terus

I
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mengejarnya). Dalam riwayat AI Kasymihani dicantumkan dengan

kata ! sebagai ganti gJ.

e:J-i-'q,. it # (Hingga dia menjulurkan tangannya).

Maksudnya, si pemilik harta.

6ti t$45 (Latu dicaplok oleh mulutreya). Kemungkinan subyek

dari L{*4t adalah si pemilik harta atau binatang buas itu. Dalam

rwiayat Abu Shalih disebutk *, *#r'i-r:6 (Lalu dia diterkam

dengan kedua rahangnya). Maksudnya, binatang buas itu menarik

tangan si pemilik harta itu dengan kedua sisi mulutnya.

'd' ',', *v kt e lt J'/|3'J'6:, (Rasulullah SAW bersabda).lnr

maushul dengan sanad tersebut, yaitu dari naskah Hammam dari Abu

Hurairah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdunzzaq dengan

mendahulukan redaksi ini daripada yang sebelumnya.

-a . t .
/:,Jt 4J r5l (Bila pemilik ternak). Kata ti di sini adalah

tambahan. Sedangkan katataltberarti pemilik, dan kata 'S:tadalatr

unta, domba dan sapi, ada jugayafigmengatakan unta dan domba saja.

Demikian pendapat yang dikemukakan di kitab Al Mufukam. Selain

itu, ada yang mengatakan unta saja. Pendapat pertama dikuatkan oleh

firman ,Allah dalam surah Al An'aam ayat 142, *?3 -d'Jr; 
?tt:\t'UJ

(Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadiknn untuk

pengangkutan dan ada yang untuk disembelih). Kemudian ditafsirkan

dengan unta, sapi dan domba. Pendapat ketiga dikuatkan oleh

penafsiran ayat ini yang hanya membatasi pada binatang pengangkut

yang kadang juga disembelih, yaitu unta. 
t

Yang dimaksud dengan t41; @alorya) adalah zakatnya. Ini

dinyatakan secara jelas dalam hadits Abu Dzar sebagaimana yang

telah dikemukakan secara lengkap pada pembahasan tentang zakat.
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W fry.tltg'26lUt *t'* bl'oet',1;'a,y :d .,"rir'#.,)'6.t
'itt, 

J r"i'$i,{o'dU. >tt,r6i' ly, *|U,'u $t} et )t')\1 fr'ti r:t;':l
,' .. . ,- z -o o '
A-;e c)t+ * :i eA J\;Jr j:frbi ,y *t $j lSeOagtan orans

mengatakan t"nong'r"r"oronf yang mempuryoi unta lalu dia takut

terkena zakat, kemudian dia menjualnya dengan unta serupa atau

dengan domba atau dengan sapi atau dengan dirham untuk

menghindari zakat, sehari [sebelum tibawahunya zakatJ sebagai tipu

daya, bahwa itu tidak apa-apa, dan dia berkata, "Jika dia menzakati

unta sehari atau enam hari sebelum sampai haul-nya maka itu
boleh.') Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi,

i-!- c,ti;f glot 
" itu menanlatpinya [bolehJ). Madzhab Hanafi telatr

diketahui dari keterangan di atas, dan telah ditekankan kee,ngganan

dengan masalah mendahulukan penrbayaran zakat sebelum waktunya.

Ada yang mengatakan bahwa mewajibkannya adalatr bertentangan,

karena orang yang membolehkan mendahulukan pembayaran tidak

memperhatikan masuknya haul. J*amendahulukan pernbayaran zakat

sebelum haul dibolehkan, maka melalcukan suatu tindakan terhadap

harta itu (rnengurangrnya) sebelum tiba haul tidak berarti

menggugurkan kewaj ib an zakat.

Ibnu Baththal menjawab mereka, bahwa tidak ada

pertentangan dalam pernyataan Abu Hanifah, karena dia tidak

mewajibakan zakat kecuali jika haul telah tiba, dan orang yang

mendahulukan pembayarannya dianggap seperti orang yang

rnendatrulukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo.

Fertentangan itu terjadi dalam pandaugan Abu Yusuf, karena

dia mengatakan bahwa yang diharamkan adalah mencampurkan

kewajiban, seperti thawaf yang dilakukan oleh orang yang tidak

mengenakan pakaian, karena belum menjadi kewajiban, maka

mendatrulukan pembayarannya sebelum tiba haul-nya dianggap tidak

sah.
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Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang menjual

unta dengan unta serupanya di pertengahan haul. Jan*rur berpendapat,

bahwa patokannya adalah haul yang pertama (berdasarkan hitungan

haul vrfia yang dijual) karena kesamaan jenis dan nishab. Sedangkan

dari Asy-Syaf i ada duapendapat.

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai penjualannya

dengan jenis lainnya, mengenai ini jumhur mengatakan, bahwa

perhitungan haul-nya diulangi karena perbedaan nishab, dan bila dia

melakukannya untuk menghindari zakat, maka dia berdosa. Menurut

Ahmad, bila dia telatr memiliki selama 6 bulan kemudian menjualnya

secara tunai, maka dia menzakati uangnya untuk 6 bulan semenjak

hari menjualnya.

Guru kami, Ibnu Al Mulaqqin menukil dari Ibnu At-Tin,

bahwa dia berkata, "Imam Bukhari menyebutkan 'orang yang enggan

membayar zakat', untuk menunjukkan bahwa tidak halal menghindari

zakat, karena dia tetap akan dituntut kelak di akhirat." Guru kami

berkata, "Kami tidak melihat itu dalam pernyataan Imam Bukhari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya itu ada secara makna,

yaitu dalam redaksi, W g-t #' 
tqt 

O ri1(Bila pemilik ternak tidak

memberikan halcnya). Ini artinya bahwa pemilik ternak itu enggan

membayar zakat.

Keempat,hadits Ibnu Abbas, dia berkata, i;$''i.tL i;a't

LtUIZ-lti 1Sr'ad bin Wadah Al Anshari meminta fatwa ...).

Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang sumpah dan

nadzar. Al Muhallab berkata, "Hadits ini mengandung dalil yang

rnenyatakan, bahwa zakat tidak gUgur dengan tipu daya dan tidak pula

dengan kematian. Nadzar tidak gUgUr karena kematian apalagi zakat.

Karena beliau mewajibkan wali itu untuk mengqadha nadzar ibunya,

maka qadha zakatyangtelah diwajibkan Allah itu lebih wajib lagi."

',p q:b,6 ,:g'€t|,45t n-*,tli i:;.li ri1 :r"6r 'i,t;.'Jttt
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ti c,yi tpAiiblu..s t 4ib;:A ti 9,?1r y.;il .t*tj rjrX r4ts. ,i S:yst

16 eiV {S"OoSian orang berknta, "Bila jumlah unta [seseorangJ

mencapai dua puluh ekor, maka zakatnya empat ekor kambing. Bila
dia menghibahkannya sebelum mencapai haul atau menjualnya untuk
menghindari zakat dan melakukan tipu daya untuk menggugurkan
zakat, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Begitu pula bila
dia merusaknya hingga mati, maka tidak ada kewajiban pada
hartanya.') Perdebatan seputar ini telah dipaparkan, yaitu dalam
bentuk pembinasaan (disembelih). Sebagian ulama madzhab Hanafi
menjawab, bahwa zakat diwajibkan pada harta selama itu merupakan
kewajiban dalam tanggungamya atau yang terkait dengan hak.

Sedangkan orang yang sudah meninggal, maka tanggungannya tidak
wajib dipenuhi oleh ahli warisnya. Pembahasan yang difokuskan di
sini adalah mengenai bolehnya melakukan tipu daya terkait dengan
kewajiban zakat, dan bukan tipu daya untuk menghindari zakat ymg
wajib dikeluarkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inti permasalahannya adalah bila si
pemilik harta menjualnya dengan maksud untuk menghindari zakat,
atau menghibahkannya untuk menggugurkan zakat, dan orang yang
berniat sepert itu harus menariknya kembali sebagaimana yang telah
dipaparkan, maka dia berdosa karena maksud tersebut. Akan tetapi,
apakah dengan adanya niat atau maksud tersebut menyebabkan tetap
berlakunya kewajiban zakat tersebut dalam tanggungannya atau tidak
lagi berlaku tapi dia berdosa? Inilah yang diperdebatkan.

Al Karmani berkat4 "Pada bab ini Imam Bukhari
menyebutkan tiga sub yang digabung menjadi satu hukum, yaitu: Jika
kepemilikan sudah hilang sebelum tibanya haut dat', apa yang harus
dizakati, maka gugurlah kewajiban zakat, baik itu dengan maksud
menghindari zakat atau pun tidak. Kemudian dengan merincikannya
setelah masing-masing hadits dia memaksudkan, bahwa orang yang
membolehkan itu berarti menyelisihi ketiga hadits shahih tersebut."
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Di antara tipu daya untuk menggugurkan zakat adalah

meniatkan barang dagangan sebagai barang milik (tidak lagi .sebagai

barang dagangan) sebelum tlba haul-nya, dan ketika memasuki haul

berikut perdagangan dimulai lagi, lalu ketika mendekati haul-nya

status perdangangannya dibatalkan lagi dan meniatkarurya sebagai

barang milik. Tipu daya seperti ini dipastikan menimbulkan dosa, dan

menurut pendapat yang kuat, itu tidak menggugurkan kewajiban

zakat.

4. TiPu DaYa dalam Pernikahan

F e *t;a\t & *t'J";r'oi,a\t er)t *j?'A 
*,.t'^X*i ,h'5, frt & ilu t)At 11 :g6.ii .Sj;lt

.?tb *rle:i rL,$") ,h:St'ei'&) ,Lilre

a'-*tts i,.c '# )At ;'{rf ,?',5-t 9y:u"$t F;Jts3
:*i:z-;. JLii Jyt: b'Jrt) \ru L 3t :y$t G Jtl') Jtt:

Jyt; U"-!rlt:'Lc 

"ru3l|ii"J^jt6960. Dari Abdullah (bin Umar) RA, bahwa Rasulullah SAW

melarang nikah syighar. Aku bertanya kepada Nafi', "Apa itu

syighar?" Dia menjawab, 'Yaitu (seorang lelaki) menikahi anak

perempuan lelaki lainnya dan dia menikahkan lelaki itu dengan anak

perempuannya tanpa ada mahar (mas kawin) di antara mereka. Atau

dia menikahi saudara perempuan lelaki dan dia (lelaki itu)

menikahkannya dengan saudara perempuannya tanpa ada mahar di

antara mereka."

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang melakukan tipu daya

sehingga dia menikah secara syighar, maka itu boleh, namuir
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syilatnya batal."

Dia mengatakan tentang nikatr mut'ah, "Nikahnya rusak dan

syaratnya batal."

Sebagian mereka berkat4 "l{ikah mut'ah dan syighar boleh,

nurmun syarahya batal."

?nr u->r$"ot ,qj'*,p; #.i:j' l' *: i;,:tV
lnt Jrr\,,ru; ,Lt. r|*^JJt 

-);y*. 611 a* ,tt"o1 ,'i J3 ^b

{-:fi j-:it t; *r,:#?;W ,# *:, irbt .r,
:ri:21:. Jvi .+c Lfiu'& e i,gr 91:u,t1t'A. JC::

.JytiL'.e,r\* atfii
6961. Dari Al Hasan dan Abdullatr, keduanya Ibnu

Muhammad bin Ali, dari ayah mereka, bahwa dikatakan kepada Ali
RA, "Sesungguhnya Ibnu Abbas memandang batrwa menikahi
perempuan secara mut'ah tidak apa-apa." Maka dia berkata,
"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarangrya pada saat perang

Khaibar, dan beliau juga melarang memakan daging keledai
peliharaan."

Sebagian orang berkata, 'iBila melakukan tipu daya sehingga

melakukan mut'ah, maka pernikatrannya rusak."

Sebagian lainnya berkata, '?ernikatrannya sfr, namun

syaratnya batal."

Keterangan Hadits:

(Bab tipu daya dalam pernikahan). Pada bab ini Imam Bukhari
menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang larangan nikatr syighar. Di
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situ disebutkan pengertian syighar dat', Nafi'. Penjelasannya telah

dipaparkan pada pembahasan tentang nikah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari rnemasukkan nikah

syighar ke dalam bab tipu daya, padahal yang orang yang

membolehkan tipu daya membatalkan nikah syigar dan mewajibkan

mahar standar, sehingga ini terasa janggal. Bisa dikatakan, bahwa dia

menyimpulkan dari nukilan yang menyebutkan, bahwa dulu orang-

orang Arab enggan (karena sombong) mengucapkan kata nikah

kepada perempuan, sehingga mereka kembali mengucapkan kata

syighar karena adanya kesamaan yang mendorong kesombongan itu,

lalu syariat menghapus bentuk jahiliyatr tersebut dengan

mengharamkan syighar tidak seperti pernikatran sekarang. Jika kita

mensahkan nikah syighar dengan mewajibkan mahar standar, berarti

kita memberlakukan budaya jahiliyah dengan tipu daya ini."

Pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh, karena apa yang

dinukilnya dari orang-orang Arab itu tidak ada asalnya, sebab nikah

syighar itu jarang terjadi di kalangan mereka di banding dengan

iainnya. Kemudian tentang fenomena yang disebutkannya

mengesankan bahwa pemikahan mereka itu semuanya nikah syighar

karena adanya unsur kesombongan pada mereka. Menurut saya, tipu

daya dalam nikah syighar tampak pada orang yang berkecukupan

yang ingin menikahi anak perempuan orang miskin namun dia enggan

atau keberatan membayar mahar, sehingga mengelabuinya dengan

berkata, "Nikahkan dia denganku, dan aku akan menikahkanmu

dengan anak perempuanku." Lalu orang miskin ifu menerima dengan

mudah. Setelah terjadi akad dan dikatakan kepadanya bahwa akadnya

sah serta masing-masing diwajibkan membayar mahar standar, lalu

dia menyesal karena tidak mampu membayar mahar standar untuk

anak perempuan orang kaya, sedangkan orang kaya itu mencapai

maksudnya dengan pemikahan itu karena mahar standar itu ringan

baginya. Karena nikah syighar dibatalkan dari asalnya, maka tipu

daya ini juga tidak sah.
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J+6.L?tiUd irSr ,rlj' ,J Jril lseuagan orang berkata, "Bita

melalatlrnn tipu daya sehingga menikah secara syighar, maka itu
boleh, namun syaratnya batal." Dia berkata tentang nikah mut'ah,
"Nilrahnya rusak dan syaratnya batal.') Saya (Ibnu Hajar) katakan,

ini berdasarkan kaidah ulama madzhab Hanafi, batrwa apa yang

asalnya tidak disyariatkan adalatr batil, dan apa yang asalnya

disyariatkan tapi tidak memenuhi sifatnya maka itu rusak. Karena asal

nikatr disyariatkan dan menetapkan akad sebagai mahar adalah

sifatnya, maka bentuk pernikahan syighar adalah rusak dari segi

mahar, sementara nikaturya adalah satr. Ini berbeda dengan nikah

mut'ah, karena menurut ketetapan syariat, nikah mut'ah telah dihapus,

maka asalnya menjadi tidak disyariatkan.

J+$. L',ttt t y)+ )tfu,j't;ejr,'ri!ar. !6j $ e b a gi an m er e ka

berkata, "Nil(ah mut'ah dan syighar boleh, namun syaratnya batal.')
Maksudnya, masing-masing dari keduanya. Tampaknya, Imam
Bukhari ingin mengisyaratkan nukilan yang berasal dari Ztfar, bahwa

dia membolehkan nikah kontrak dan membatalkan waktunya, karena
itu adalah pernikahan yang rusak, sedangkan pernikahan tidak
dibatalkan oleh syarat yang rusak. Mereka membantahnya dengan

mengemukakan perbedaan tersebut.

Ibnu Baththal berkata, "Menurut salah seorang ulama, akad

bukanlah mahar, tapi akad nikah sah dengan mahar standar bila
memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan mahar bukanlah, salah satu

rukunnya. Seperti halnya bila diakadkan tanpa matrar kemudian
disebutkan mahar, makapenyebutan akad sudah mencukupi."

Ini adalah inti dari pendapat yang dikemukakan oleh Abu Zaid
dan imam lainnya dari kalangan ulama madzhab Hanafi.

Ibnu As-Sam'ani menanggapinya, dia berkata, 'Nikah syighar
adalah pernikahan yang masih kaini perdebatkan. Larangan tentang itu
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adalah valid, sedangkan larangan menunjukkan rusaknya apa yang

dilarang itu. Sebab akad yang syar'i adalah yang dibolehkan secara

syar'i, sedangkan yang dilarang berarti tidak disyariatkan. Kemudian

dilihat dari segi makna, nikah syighar menghalangi sempurnanya rjab

dalam akad bagi suami, sedangkan pernikahan tidak sah kecuali

dengan ijab. Maksud 'menghalangi' yang kami katakan ini adalah, apa

yang diwajibkan bagi suami sebagai nikah adalah apa yang

diwajibkan bagi perempuan sebagai mahar. Bila kesempurnaan ijab

tidak tercapai maka tidak sah, karena menjadikan apa yang diwajibkan

bagi suami adalah sebagai mahar bagi perempuan. Seperti orang yang

menetapkan sesuatu bagi seseorang pada suatu akad, kemudian

menjadikannya untuk orang lain, maka penetapan yang pertama itu
tidak sempuma."

Dia berkata, "Ini tidak bertentangan dengan kasus bila
seseorang menikahkan budak perempuarulya dengan seorang lelaki,

maka sang suami memiliki hak berhubungan seksual, sedangkan sang

majikan tetap memiliki budaknya. Buktinya, bila nanti budaknya itu
disetubuhi karena syubhat, maka maharnya menjadi milik sang

majikan. Perbedaannya, apa yang ditetapkan oleh majikan untuk sang

suami tidak ditetapkan untuk dirinya, karena dia memberikan

kepemilikan bersenang-senang dengan budak perempuannya itu
kepada sang suami, sedangkan selain itu tetap menjadi miliknya.
Dalam masalah nikah syighar, kepemilikan hak berhubungan seks

yang ditetapkan bagi sang suami dijadikan sebagai mahar untuk
perempuan lainnya, sedangkan kepemilikan hak tersebut tidak
termasuk di bawah kepemilikan sumpah hingga bisa dijadikan sebagai

mahar."

ci'N. rt3t *^'rtsj-l /V ;r'o1,'i'fi (Oikatakan kepadanya

[Ali MJ, "Sesungguhnya lbnu Abbas memandang bahwa menikahi

perempuan secara mut'ah tidak apa-apa. ") Saya belum menemukan

nama orang yang menyampaikan ini kepada Ali. Amr bin Ali Al
Fallas menambahkan dalam riwayatnya dalam hadits ini yang berasal
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dari Yalrya Al Qathth*, i-,r,t '*,\ :'i J-it (Maka dia berkata,

"Sesungguhnya engkau bingung.') Kata taayih mengikuti pola kata

faa'il dari kata at-tiyah, artinya bingung. Ali mensifatinya demikian
untuk menunjukkan bahwa Ibnu Abbas berpedoman dengan hukum
yang mansukh (telah dihapus) dan tidak mengetahui nasikh (yang

menghapusnya). Penjelasan tentang pandangan Ibnu Abbas tentang

masalatr ini telatr dipaparkan secara gamblang pada pembahasan

tentang nikatr.

l-,ri |-3,, '# e i,a' gt :u,r}r';uu. l6i 6etagan orans

berkata, "Bila seseorang melalailran tipu daya sehingga dia
melalatkan mut'ah, maka pernikahannya rusak. ') Maksudnya, jika dia
melakukan akad nikah mut'ah, sedangkan kerusakan itu tidak
memastikan batalnyq sebab masih ada peluang untuk
rnemperbaikinya dengan membatalkan syaratnya. Seperti dalam kasus

ibafadhl, bila tambaharlnya dibuang maka jual-belinya menjadi sah.

Ll'Fia;. iesi (Sebagian lainnya berkata, .. .). Sebelumnya

telah dikemukakan bahwa itu adalah perkataan Zufar. Ada juga yang

mengatakan bahwa dia tidak membolehkan kecuali nikah kontrak
namun membatalkan syaratnya. Hal ini dapat dijawab, bahwa
penghapusan nikah mut'ah adalah valid, sedangkan nikah kontrak
sernakna dengan mut'ah. Menurut mereka, akad ditenfukan dengan

maksudnya.

5. Tipu Daya dalam Juat-beli yang Dimakruhkan

7,At J:, e:'#.:ut [,,;'*,tl
Kelebihan air tidak boleh ditahan untuk menahan kelebihan rumput.
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6962. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Kelebihan air sebailorya tidak ditahan untuk menahan kelebihan

rumput."

Keterangan Hadits:

(Bab tipu daya dalam jual-beli yang dimakruhkan. Kelebihan

air tidak boleh ditahan untuk menahan kelebihan rumput). Pada bab

ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Hurairah, LlejU 1

Hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang minuman.

Al Muhallab berkata, "Maksudnya, seseorang yang

mempunyai sumur dan di sekitarnya terdapat rerumputan tak bertuan,

yakni rerumputan yang tumbuh dengan sendirinya. Karena dia ingin

mengkhususkan rerumputan itu untuk dirinya, maka dia melarang

orang lain menggiring ternaknya untuk minum dari kelebihan air

sumurnya, padahal dia sendiri tidak memerlukan air itu, hanya saja dia

rnemerlukan rerumputannya. Namun dia tidak dapat melarang orang

lain menggiring ternaknya kepada rerumputan yang tidak bertuan itu.

Oleh sebab itu, dia melakukan tipu daya dengan cara melarang orang

lain menggiring ternaknya untuk minum dari kelebihan air sumumya.

Dengan begitu rerumputan di sekitarnya juga tidak dijamah ternak

orang lain, karena ternak selalu memerlukan air, bahkan bila sedang

merumput akan kehausan, sementara air sumur lainnya jauh. Sehingga

ketika orang lain enggan merumputkan ternaknya di situ karena

temaknya bisa mati kehausan, maka si pemilik sumur itu mendapatkan

rerumputan tak bertuan itu. Itulatr tipu dayanya."

Dia berkata, "Ada makna lainnya, yakni ada kalanya seseorang

mengkhususkan makna-makna hadits dan melewatkan lairurya, karena
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secara tekstual hadits itu me,ngkhususkan larangan itu dengan
keinginan menahan rerumputan. sehingga bila tidak memaksudkan
ifu, maka bukan sebagai larangan untuk menahan rerumputan. Makna
hadits ini adalah tidak boleh menahan kelebihan air dengan cara apa
pun, karena bila kelebihan air tidak ditahan oleh sebab lainny4 maka
lebih tidak ditahan lagi oleh sebabnya sendiri. Penyebutan 'kelebihan'
mengisyaratkan bahwa bila airnya tidak melebihi kebutuhan si pemilik
sumur, maka si pemilik sumur boleh menahannya (melarang orang
lain mengambil darinya)."

Ibnu Al Manayyar berkata, 'I(esesuaiannya dengan judul,
bahwa sumur-sumur di pedalaman dikhususkan bagr yang
menggalinya (pembuat sumur atau si pemilik sumur) selain kelebihan
airnya. Beda halnya dengan rumput liar (tak bertuan), maka tidak ada
pengkhususan. Jika seorang pemilik sumur melakukan tipu daya
dengan cara menyatakan bahwa di sumurnya tidak ada air yang
melebihi kebutuharurya dengan maksud agar rumput liar di sekitarnya
tidak disambangi ternak orang lain, karena penggembala ternak ketika
itu perlu menggiring ternaknya ke sumur lainnya, lantaran ternak tidak
dapat merumput dalam keadaan haus. Ini masuk dalam larangan
merumput di sekitarnya."

Kemudian dia berkata, "Kalaupun pemyataannya ifu murni
bohong, tidak mesti perkataannya itu terbebas dari muslihat untuk
melarang yang mubah. Alasannya cukup jelas dengan sesuatu yang
diperbincangkan, yaitu air sebagai muslihat untuk sesuatu yang bukan
hakny4 yaitu rumput."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah jawaban tentang pokok tipu-
daya, dan bukannya tentang kekhususan tipu daya dalam juai-beli.
Karena itulah Al Karmani berkata, "Ini dari segi penjudulannya tanpa
menyebutkan hadits di dalamnya." Maksudnya, Imam Bukhari
mencantumkan judul tentang tipu daya dalam jual-beli dan
menyambungnya dengan redaksi "kelebihan air tidak boleh ditahan..."
lalu dia menyebutkan hadits yang terkait dengan yang kedua namun
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tidak mengemukakan hadits yang terkait dengan masalah pertama

[tipu daya dalam jual-beli]. Hal ini tidak menolak pertanyaan tentang

hikmah dikemukakannya hadits tentang larangan menahan kelebihan

air terkait dengan meninggalkan tipu daya.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan penahanan ilu lebih

bersifat umum daripada penahanan yang dilakukan dengan cara tidak
dipedualbelikan dan dengan cara lainnya."

Kesesuaian arfiara kedua poin dalam redaksi judul bab ini
tampak seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Al Manayyar, tapi lebih

tepat bila dikatakan, pemilik sumur menyatakan bahwa dia tidak

mempunyai kelebihan air sumur agar orang yang memerlukan rumput
juga memerlukan air sumumya sehingga membeli air sumurnya untuk

memberi minum ternaknya. Dengan demikian terlihat tipu daya

dengan mengingkari adanya kelebihan air sumur untuk mencapai jual-

beli sehingga dia mencapai maksudnya untuk mengambil harga air

sumur dengan pemanfaatan rumput liar. Sedangkan Ibnu Baththal

memasukkan hadits tentang larangan jual-beli najsya ke dalam judul
ini. Jika demikian, maka tidak ada masalah, namun sebenarnya judul
tentang jual-beli najsy ada di semua riwayat setelah dua hadits nanti.

6. Makruhnya Jual-beli Secara Najsy

c 6,.
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6963. Dari Ibnu lJmar, bahwa Rasulullah SAW melarang jual-

beli najsy.

a Jual beli najsy adalah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi
tanpa bermdksud membelinya, melainkan supaya para penawar tertarik dan
menawarnya dengan harga yang lebih tinggi.
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Keteransan Hadits:

(Bab mabthnya jual-beli najsy).Imam Bukhari menunjukkan
sebagian jalw periwayatan hadits yang disebutkan pada bab ini yang
menggunakan redaksi, ,iiit f "4 

(Beliau melarang jual-beli najsy),

yaitu dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi, fj*|Ui | (Janganlah

kalian saling bersaing dalam penawaran). Penjelasannya telatr
dipaparkan pada pembatrasan tentang jual-beli. yang dimaksud
dengan rnaknrh dalam judul ini adalah maleruh tahrim (hukum makruh
yang lebih dekat kepada haram).

7. Larangan Menipu delam Jual-beli

t c I', '-:,-rll LIU_,

9 rz .rc?
.,.19 d 9^lV

Ayynb berkat4 "Mereka hendak menipu Allah seperti halnya
mereka menipu manusia. Seandainya mereka melakukan perkaranya
secara terang-terangan (yakni minta harga lebih secara terbuka), tenfu
itu terasa leblh ringan bagiku."

'4,?t \rtlf :Gi-?nr *a.,',;L ;. At * e
. a t2

.-;1e y F ',;5. ti1 :Jui ,LAt CLirJ- fi *3
6964. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Seorang laki-laki

menyampaikan kepada Rasulullah sAw bahwa dirinya ditipu dalam
jual-beli, maka beliau bersabda, *Bila engkau berjuar-beri maka
lrataknnlah,'Tidak boleh ada penipuan' ."

ott tlG ),\i $i ,*;i t'i:d_6k ir orL2r*,_

tAa
ctz ,il.ile d\ jt-?
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Keterangan Hadits:

+ j-f ',Stl: 
(Ayyub berkata). Dia adalah Ayyub As-Sikhtiyani.

#t*1'0,-? \-31+';\\ rrii'j ,$ti o'ptt;';6.fk llr o'pta_

{klereka hendak menipu Allah seperti halnya mereka menipu

manusia. Seandainya mereka melakukan perkaranya dengan terang-

terangan [yaloi minta harga lebih secara terbukaJ, tentu itu terasa

lebih ringan bagiku). Hadits ini diriwayatkan secara maushul oleh

Waki' dalam kitab Al Mushannaf dari Sufyan bin Uyainah, dari

Ayyub, yaitu As-Sikhtiyani.

Al Karmani berkata, "Kata JQ @engan terang-terangan),

maksudnya adalah seandainya mereka menyatakan secara terang-

terangan untuk mengambil harga lebih tanpa ada manipulasi maka itu
tentu lebih ringan, karena dengan demikian aga:r:,a tidak dijadikan

sebagai alat untuk menipu."

Karena itulah pelaku makar dan tipu daya hingga melakukan

kemaksiatan lebih dibenci oleh manusia daripada yang melakukannya

sec ara terang-terangan.

Hadits Ibnu Umar, 
';5; f ;ii c-',-U r5l (Bila engkau berjual-

beli maka katakanlah,"Tidak boleh ada penipuan.')Kata al khilaabh

artinya penipuan atau manipulasi. Penjelasannya telah dipaparkan

pada pembahasan tentang j ual-beli.

Al Muhallab berkata, "Makna sabda beliau, 
'z-j.rrr l (tidak

boleh ada penipuan) adalah jangan kalian membodohiku, yaluri

janganlah kalian memperdayaku, karena sesrurgguhnya itu tidak

halal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak, batrwa kalimat itu

sebagai kalimat syarat, yakni bila tampak tipu daya dalam akad maka

itu tidak sah. Seakan-akan beliau berkata, "Dengan syarat tidak ada

tipu daya di dalamnya, atau engkau jangan menerapkan tipu dayamu
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terhadapku."

Al Muhallab berkata, "Pujian berlebihan terhadap barang

dagangan tidak termasuk tipu daya (dalam jual-beli), karena yang

demikian dimaafkan dan tidak menyebabkan jual-beli menjadi batal."

Ibnul Qayyim dalam kitab Al I'lam berkata, "sebagian ulama
masa kini terlalu mengada-ada dalam masalah tipu daya yang tidak
bisa disandarkan kepada seorang imam pun. Orang yafig pernah

membaca sejarah hidup imam Asy-Syaf i dan keutamaannya tentu
mengetahui bahwa dia tidak pernah menyuruh melakukan tipu daya
yang biasanya dibangun atas dasar penipuan, walaupun secara zahir
akad-akadnya berlaku dan tidak melihat kepada maksud orang yang
berakad bila lafazhnya menyelisihi maksudnya. Oieh karena itu,
sangat jauh jika dia membolehkan makar dan tipu daya. Karena
perbedaannya adalah antara berlakunya akad sesuai zhahimya
sehingga memperhitungkan maksud di dalam akad, dengan sahnya
akad yang telah diketahui berlandaskan makar dalam keadaan
mengetahui bahwa batinnya menyelisihi zhahimya. Orang yang
menisbatkan bentuk kedua kepada Asy-Syaf i, berarti dia akan
menjadi lawannya di hadapan Allah kelak, karena yang
membolehkannya seperti hakim yang memberlakukan hukum
berdasarkan zhahimya berkenaan dengan keadilan para saksi, lalu
menetapkan keadilan mereka secara zhahir, walaupun secara batin
mereka adalah para saksi palsu (pendusta).

Demikian juga dalam masalah jual-beli sistem inahs, karena
yang dibolehkan adalah membeli kembali barang dari orang yang
telah membeli darinya dengan syarat bahwa secara zhahir, akad tidak
boleh mengandung unsur makar dan tipu muslihat. Dua orang yang
bertransaksi tidak boleh menyepakati barter 1000 dengan 1200,

5 Jual-beli dengan sistem inah adalah seseorang menjual suatu barang hingga
batas waktu tertentu dan menyerahkan barangnya kepada si pembeli, kemudian si
penjual membeli kembali barang tersebut dari si pembeli sebelum diterimanya
pembayarannya dengan harga yang lebih murah ketika dia menjualnya.
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kemudian keduanya sama-sama menghadiri barang yang

menghalalkan riba, apalagi bila si penjual sebenamya tidakbermaksud

menjualnya, dan si pembeli juga tidak bermaksud membelinya.

Terlebih lagi, bila barang itu bukan milik si penjual, misalnya dia

memegang barang dagangan milik orang lain, lalu terjadi akad

transaksi dan dia mengklaim batrwa barang itu miliknya dan si

pembeli mempercayainya, Ialu keduanya melalnrkan transaksi. Setelatt

itu si penjual itu membeli kembali barang tersebut dengan harga yang

lebih muratr (daripada saat dia menjualnya), dan biasanya kerugian

ditanggung oleh pembeli. Seandainya Asy-Syaf i mengetatrui orang

yang membolehkan demikian, tentu dia segera mengingkarinya'

karena konsekuensi suatu madzhab bukanlatr sebagai madzhab'

Adakalanya seorang alim menyebutkan sesuatu dan tidak

terbayangkan konsekuensinya saat itu, hinggu ketika dia

mengetahuinya maka dia segera mengingkarinya'"

Demikian Ibnul Qayyim memaparkan secara panjang lebar,

dan ini adalah pemaparan ringkas darinya. Intinya, dosa dalam suatu

akad tidak menyebabkan batalnya akad itu dalam hukum zhahir,

karena ulama madzhab Syaf i membolehkan akad sesuai zhatrimya'

selain ifu, merela mengatakan, bahwa orang yarlg melakgkan

penipuan dengan cara malcar dan muslihat maka secara batin dia

berdosa.

8. tr arangan Melakukan Tipu Daya bagi wali terhadap Yatim

Perempuan yang Disukainya dan Larangan Tidak

foIenyempurnakan MaharnYa

I '0i 
F-1, 

"ofs) akb JA'fiLQ?r'| ots iL,A.,^rt *
't,*rt s, tdts cqrL3t '# #'qb 6 f4.Jg.ftiJl G fry
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;;\\6.3i'riL_;eft':e! e'J"i6i r *
. ar,,2r jUy e "*: 

i$tf !r'ryK. *, *5l$u, *
,?nr ;llJ ,!,y-11. Fa ;r'i', * yt ,S?, urlt ;1t;*,t ;

.,>#t ? i,<:*r,; ;u rb;r1
6965. Dari Az-Zuhri, dia berkata, "[Jrwah menceritakan bahwa

dia pernatr menanyakan kepada Aisyah (tentang ayat),'Dan jika kamu

talat tidak akan dapat berlalru adil terhadap (hak-hak) perempuan

yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita
(lam) yang kamu senangi', Aisyah berkata, "Itu adalah perempuan

yatim yang berada dalam asuhan waliny4 lalu walinya itu menyukai
hartanya dan kecantikannya, kemudian dia hendak menikahinya
dengan (mahar) yang lebih rendah daripada kebiasaan kaum wanita
sepertinya. Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi perempuan-
perempuan yatim kecuali dengan menyempurnakan mahar. Setelah itu
orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, lalu Allah
menurunkan (ayaD, 'Dan mereka mintafatwa kepadamu tentang para
wanita'." Selanjutnya dia menyebutkan redaksi haditsnya.

Keteransan Hadits:

{Bab larangan melalatlcan tipu daya bagi wali terhadap yatim
perempuan yang disul*rnya dan larangan tidak menyempurnakan
maharnya). Pada bab ini Imam BuLr*rari menyebuktan hadits Aisyatr
tentang penafsiran firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 3, 'Oyy

$1 f *;t I bf F-1, (Dan iika tramu tatatt tidak akan dapat

berlalcu adil terhadap fhak-hakJ perempuan yatim fbilamana kamu
mengawininyaJ) tanpa mengemukakannya secara lengkap. Hadits ini
telatr dikemukakan secara lengkap dengan sanad ini juga pada

pembahasan tentang nikah.

,&
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Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa wali
tidak boleh menikahi perempuan yatim yang diasuhnya dengan mahar

yang lebih rendah. Selain itu, dalam maharnya tidak boleh

memberinya barang yang tidak mencukupi kadar mahar wanita

sepertinya."

Muncul perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya ayat

tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tafsir surah An-

Nisaa'.

64r n4 (Terhadap [hak-hakJ perempuan yatim). Dalam

redaksi ini ada kalimat yang tidak disebutkan, yaitu "dalam menikahi

perempuan yatim (yakni bilamana kamu hendak menikahinya)".

:d,',y € *U 6 (Wanita-wanita fiainJ yang kamu senangi).

Maksudnya, wanita selain mereka. Al Qadhi Abu Bakar Ath-Thayyib

berkata, "Makna ayat ini adalah: Jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil dalam menikahi perempuan yatim yang tidak mempunyai

wali untuk menuntut hak mereka kepadamu, dan kamu khawatir tidak

dapat memenuhi hak-hak mereka lantaran ketidakmampuan mereka

terhadap hal itu, maka nikahilah wanita-wanita lain yang mampu

mengurus unrsan mereka, atau wanita-wanita yang mempunyai wali
yang dapat mencegah kamu dari berlaku lalim terhadap mereka."

Ci+;.it -f i*3.1rLi!t (Kemudian orang-orang memintafatwa kepada

Rasulullah SAW, lalu Allah menurunknn [ayatJ, "Dan mereka minta

fatwa kepadamu tentang para wanita." Selanjutnya dia menyebutkan

redalai haditsnya). Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat

asalnya, dan telah dikemukakan sebelumnya.

v 4 d'i:t!l*"y 
'ii,r 

i16 ;*) # fu' .rp .i,' jr--, ,$t #y j
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9. Jika Seseorang Merampas Budak Perempuan kemudian Dia
Mengklaim bahwa Budak Itu Meninggal, Lalu Dia Diwajibkan

Membayar Nilai Budak yang Telah Meniggal Itu, lantas
Pemiliknya Menemukannya, Maka Budak Itu Menjadi Haknya,

dan Nilainya Dikembalikan, karena Nilai Itu Bukan Sebagai

Harganya

Air+t,'^ e).a^4t e+! #il,\;Ar:16r e.'JG)
'. tl. o. o .u.t---L ,r:.- cr:ite

&,11\',*
r{u, 

"frr: 
,ti&i ri;'t ,f; fre *a*r

'Ct,so . e? \c vw,'*:b, W C:,

.y.t ?';,rl Dtb'Ji!) .? ; & A;f
Sebagian orang berkata, o'Budak perempuan itu menjadi milik

si perampas karena pemiliknya semula telah menerima nilainya. Tipu
daya ini dilakukan oleh orang yang berhasrat terhadap budak
perempuan milik orang lain yang tidak mau menjualnya, kemudian dia
merampasnya (menculiknya), lalu beralasan bahwa budak tersebut
sudah meninggal sehingga pemiliknya mau menerima nilainya. Maka
budak perempuan yang tadinya milik orang lain itu menjadi halal bagi
si perampas itu."

Nabi SAW bersabda, "Harta kalian adalah haram atas
lralian," dan *Bag, setiap pengkhianat atau penipu ada panji
tersendiri pada Hari Kiamat."

F3 * \t * d, *,14];; ?rt *at'# i. it * e
.yr\i iVt i;irS. r2v SS,s,,,Sv

6966. Dari Abdullatr bin Umar RA, dari Nabi SAW, beliau
bersabd4 *Bagt setiap pengkhianat atau penipu ada panji tersendiri
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pada Hari Kiamat yang dengannya dia dil@nali."

@:
(Bab seorang budak perempuan dirampas lcemudian

dinyatalcan bahwa budak itu telah meninggal, lalu dia Diwaiibkan).

Maksudnya, hakim menjatuhkan hukuman bagi si perampas.

(Dengan membayar nilai budak yang telah meninggal itu,

l<emudian pemililotya menemukannya). Maksudny4 mengetahui

batrwa budak tersebut belum meninggal.

(Malw budak itu menjadi halotya). Maksudnya, pemilik budak

itu semula.

(Dan nilainya dikembalikan). Maksudnya" dikernbalikan

kepada si perampas.

(Karena nilai itu bukan sebagai harganya)- Maksudnya,

karena tidak terjadi jual-beli antara keduanya. Sedangkan penerimaan

nilai itu hanya berdasarkan tidak adanya budak perempuan itu. Jadi,

setelatr .faktor penyebabnya tidak ada. maka budak itu harus

dikembalikan kepada pemiliknya.

L;llr 9;-*\ .*u.'u-pt:t :u,rl)t';a". ;'ii2 lSetagan orang

berlrnta, "Budak perempuan itu menjadi milik si perampas karena

pemiliknya semula telah menerima nilainya). Maksudnya, telafu

rnenerima uang dari si perampas.

iLi6 w,\rp,tl*iqlar ,!:u-y #, /.irJl u Q:

{Tipu daya ini dilalailrnn oleh orang yang berhasrat terhadap budak

perempuan milik orang lain yang tidak mau menjualnya, kemudian

dia merampasnyd fruenculiknyaJ, lalu beralasan bahwa budak

tersebut sudah meninggat). Maksudnya, begitu juga bila selain budak

perempuan, misalnya makanan atau lainnya, kemudian diklaim telah

rusak. Hukum ini juga berlaku bila seseorang merampas ternak yang
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dapat dimakan lalu disembelihnya.

9"i Af 7w.L*a gam budak perempuan yang tadinya

milik orang lain itu menjadi halal bagi si perampas itu). Maksudnya,

hal itu juga berlaku pada harta orang lain.

?,; # €t;1 *3 # i,' ,,l; U'',SA Q{abi sAW bersabda,

"Harta kalian adalah haram atas knlian ") Ini merupakan penggalan

hadits yang telah diriwayatkan secara maushul dari hadits panjang

Abu Bal<rah di akhir pembahasan tentang haji. Saya akan

mengemukakan penj elasannya pada pembahasan tentang fi tnah.

Al Karmani berkata, "Secara tekstual, makna sabda beliau,
'€"-" JJtJli adalah harta setiap orang adalah haram terhadap setiap

orang lainnya."

Sebenarnya bukan begitu, tapi itu seperti ungkapan, pr! F ,P
'&*3i, yang artinyabani fulan saling membunuh. Dalam redaksi itu

terkandung ungkapan kiasan karena adanya indikator yang
memalingkilnnya dari zhahirnya.

it;. yJ'$yt (Dan bagi setiap pengkhianat ada panji

tersendiri). Maksudnya, dan Nabi SAW bersabda, ytitj| ;;ti j3.
(Bagi setiap pengkhianat ada panji tersendiri ...).Imam Bukhari telah
mengemukakart sanad-nya secara maushul dalam bab ini juga dari
Ibnu Umar. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang
jihad. Berdalil dengan ini adalah tepat, karena klaim perampas yang

menyatakan bahwa budak perempuan itu telah meninggal adalah

tindak pengkhianatan terhadap hak saudaranya sesama muslim.

Ibnu Baththal berkata, o'Dalam masalah ini jumhur menentang
pendapat Abu Hanifah, lalu dia berdalil, bahwa sesuatu tidak dapat

berpadu dengan penggantinya dalam kepemilikan seseorang.

Sementara jumhur berdalil bahwa harta seorang muslim tidak halal
kecuali diambil dengan kerelaan hati pemiliknya. Selain itu, karena
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nilai tersebut diberikan berdasarkan pembenaran terhadap pemyataan

si perampas bahwa budak perempuan itu telah meninggal, sehingga

ketika terbukti bahwa budak perempuan itu belum meninggal, maka

budak itu tetap berada dalam kepemilikan orang yang kecuarian

(majikannya). Sebab tidak terjadi akad jual-beli yang satr antara

keduanya (antara si perampas dengan si pemilik budak itu), dan budak

tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. "

Dia berkata, "Mereka membedakan antara harga dan nilai,

bahwa harga adalah kompensasi sesuatu yang berfungsi, sedangkan

nilai adalah kompensasi sesuatu yang telah rusak, demikian juga

dalam jual-beli yang rusak. Perbedaan antara merampas dan jual-beli

yang rusak, bahwa penjual rela menerima harga sebagai kompensasi

barangnya dan mengizinkan pembeli mernperlakukan barangnya,

sehingga memperbaiki jual-beli yang rusak ini adalah dengan cara

mengambil kembali barang tersebut bila telah berlalu. Sedangkan

perampas tidak diizinkan oleh si pemilik barang, sehingga barang itu
tidak boleh dimiliki oleh si perampas kecuali bila si pemiliknya rela

menerima nilainya."

Saya (Ibnu l{ajar) katakan, gambaran kasus tersebut menurut

uiama madzhab Hanafi adalah, si pemilik mengklaim si perampas

bahwa dia telah merampas budak perempuuumya, kemudian si

perampas menjawab bahwa budak itu telah meninggal, sehingga si

pemriik mempercayainya atau rnendustakannya. Lalu si perampas

inenuniukkan bukti atau memintanya bersumpatr namun dia menolak

hersumpah, maka saat itu si pemilik mempunyai hak nilai terhadap si

perampas karena kerelaan pendakwa (pemilik) dengan kompensasi

dengan kadar yang diklairnnya. Sedangkan bila dia menerima nilai
herdasarkan perkataan si perampas yang disertai dengan sumpahnya

bahwa budak itu telah meninggal, maka saat itu pandakwa boleh

rnemilih jika terbukti kebohongan si perarnpas; dia boleh melanjutkan

penanggungan, dan boleh meminta pengernbalian budak perempuan

itu dengan mengembalikan nilai kompensasi yang telah diterimanya.
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Mereka berdalil bahwa si pemilik memiliki atas barang

pengganti dari barang yang dirampas, sehingga kepemilikannya
terhadap barang yang telah diganti itu hilang. Sebab dia telah

menerima pengalihan kepemilikan itu. Jadi, tidak murni
untuk pelanggaran, tapi untuk penanggungan yang disyaratkan,

walaupun hilangnya budak perempuan itu terjadi dengan cara tipu
daya, dan walaupun si perampasnya berdosa, namun itu tidak
menafikan sahnya akad tersebut.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa sebagian ulama

madzhab Hanafi menyatakan, bahwa tentang budak yang kabur Malik
berpendapat, bahwa bila si pemilik menerima nilainya dari orang yang

menemukannya lalu dia merampasnya, maka si perampas

memilikinya, walaupun si perampas menyamarkannya, dengan cara

menyatakan bahwa budaknya masih kabur, atau menyatakannya teiah
meninggal. Namun temyata tidak seperti itu, sehingga si pemilik
berhak mengambil budak tersebut. Hadits ini mencakup penyamaran

dan lairurya yang berkonsekuensi kembalinya kepemilikan budak
kepada si pemilik. Sedangkan nilai itu, jika sebagai harga, maka
budak tidak kembali (kepada kepemilikannya) secara mutlak, tapi bila
bukan sebagai harga, maka budak itu kembali (kepada

kepemilikannya) secara mutlak.

Pandangan ini dijawab, bahwa makna sabda beliau SAW,

?t; # €t;i (harta kalian adalah haram atas kalian) adalatr jika

tidak teq'adi kerelaan disertai dengan adanya penyamaran, maka
konpensai itu tidak dianggap dengan kerelaan. Beda halnya jika tidak
ada penyamaran (penyembunyian kenyataan yang sebenamya), karena
penerimaan konpensasi itu menunjukkan kerelaan terhadap

kompensasi, dan nilainya ditetapkan sebagai harga.
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10. Bab

6967. Dari Ummu Salamah, dari Nabi sAW beliau bersabda,
n'sesungguhnya alu hanyalah manusia biasa, dan sesungguhnya

knlian mengadul<an persoalan leepadaht. Mungkin ada di antara

kalian yang lebih pandai dalam mengemukal<nn argumentasi

daripada yang lain, sementara alu memutuskan baginya

{memenangkannya) berdasarknn apa yang alu dengar. Karena itu

barangsiapa yang telah aht putuskan sesuatu dari hak saudaranya,

ma'ka janganlah dia menerimanya, karena sesungguhnya alat telah

vnemutuskan potongan dari api neraka untulotya."

Keteransan lladits:

{Bab). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat

nnayoritas, tanpa judul. Sementara lbnu Baththal, 6rr-**afi dan Al

Ismaili membuangnya. Ibnu Baththal menarnbatrkan hadits Ummu

saiamatr ini ke dalam bab sebelumnya, dan kaitannya dengan itu

cukup jelas karena menunjutkan batrwa keputusan hakim tidak

menghalalkan apa yang diharamkan Ailah dan Rasul-Nya. Selain itu,

karena beliau' sendiri melarang menerima keputusan itu bila

mengetahui bahwa sebenarnya hak itu milik saudaranya. Menurut cara

penulisan sebagian para periwayat kitab Ash-Shahih, ini semacam

pemisatr dari bab sebelumnya. Imam Bul*lari menyebutkannla secara

terpisatr karena mencakup hukum tersebut dan hukum lainnya.
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Penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum-
hukum.

W LJl v*!1 lsesungguhnya alat hanyalah manusia biasa).

Maksudnya, sebagai salah seorang manusia yang tidak mengetahui
ilmu gaib.

'ln11Uungkiz). Di sini berarti ji (boleh jadi).

'#l (Lebih pandai). Dalam judul tentang kezhaliman

disebutkan dengan redaksi, EJ.i lteUih detail dalam menyampaikan

mal<sud). Kedua redaksi itu memiliki makna sirma, karena lahina
maknanya pandai. Maksudnya, bila dia lebih pandai, maka lebih
mampu menyampaikan argumbnnya secara detail daripada yang lain.

AJI U j; $ lAeraasarkan apa yang aku dengar). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 'C*tf 6 (Apa yang

aku dengar). Redaksi ini juga maushul.

*i "U (Dari saudaranya). Maksudnya, dari hak saudaranya.

Demikian redaksi yang dicantumkan dalam jalur yang akan

dikemukakan p ada pembahasan tentang hukum-hukum.
'i-rl'.lj gl"tt" janganlah dia mengambil[nyafi. Demikian

redaksi yang terdapat dalam riwayat mayoritas, dengan membuang
objek kalimat, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan redaksi, a;ei yi (Maka janganlah dia mengambilnya).

).Jt',H'4'J #i 6f tX*rra sesungguhnya alat telah

memutuskan potongan dari api neraka untuknya). Maksudnya, Jika
orang yang diberikan keputusan menang atas hak orang lain kemudian
dia mengambilnya padahal dia tahu bahwa itu haram, maka dia masuk
neraka.
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11. Tipu Daya dalam Pernikahan

6968. Dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabd4
*Tidaklah gadis dinilcahkan sehingga dimintai izin, dan tidak pula

wanita janda sehingga dimintai pendapat." Lalu ada yang bertanya,

"Wahai Rasulullah, bagaimana iziwrya?" Beliau menjawab, "Bila si
wanita itu diam."

Sebagian orang berkata, "Bila gadis tidak dimintai pendapat

sehingga tidak dinikahkan, kemudian seorang ielaki melakukan tipu

daya dengan mengajukan dua orang saksi palsu bahwa dia telah

menikahi gadis itu dengan kerelaannya, lalu hakim menetapkan

pernikatrarurya itu sahnya, sedangkan si suami mengetahui bahwa

kesaksian.itu batil, maka si suami tidak apa-apa menggaulinya, karena

itu adalah pernikahan yang sah."

'e) 4; \ir3i'ri'd:;.3 ;,* )rt n'e1r/t'oi :r..at s
o-ir ;+rA', r:),* rc;\i n y iy**;,'^re
'e') 6';) \ir.*f rt+ '.- ir*'oV {r$ >ti 

'vui 
,\rc
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6969. Dari Al Qasim, bahwa seorang wanita dari keturunan

Ja'far merasa takut dinikahkan oleh walinya karena dia tidak suka

(dengan calon suaminya), lalu dia mengirim utusan kepada dua orang

syaikh dari golongan Anshar, yaitu Abdunahman bin Jariyah dan

Mujammi' bin Jariyah. Keduanya berkata, "Janganlah engkau takut,

karena Khansa' binti Khidzam pernah dinikatrkan oleh ayahnya

padahal dia tidak suka, lalu Nabi SAW mengembalikan itu."

Suffan berkata, 'Adapun Abdurrahman, maka aku

rnendengarnya mengatakan dari ayahnya, bahwa Khansa' ...."

iG,ici;; o.,i *
t '7ot i,. .,1^ I O.

fE-- \) ),,u,..^, L;>
t

/ /c .

' C^5\*'

6970. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Wanita janda tidak boleh dinikahlan sehingga dimintai
pendapat, dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izin'.
Mereka (para sahabat) berkat4 'Bagaimana iziwrya?? Beliau
menjawab, 'Dia diam'."

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang melalnrkan tipu daya

dengan mendatangkan dua saksi palsu dalam kasus menikahi seorang

to

:,Jt-1:

;-1i Ust,*)*\t,k )tJ';t
olt:Jv tt;iil ';5' ,r;G .tt* ,F ,at
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wanita janda atas kerelaannya, lalu hakim mengesatrkan pernikahan

wanita itu untuk pria tersebut, sementara pria itu tahu batrwa dia tidak

pernatr menikahi wanita tersebut, maka dia memiliki pernikatran itu,

dan tidak mengapa dia tinggal bersama wanita tersebut'"

::rt-"j {'\t,;- ir' J?r i6 'Lj6 
q+ h' 's?')'^uY *

.tli*r#it 'i6 ,# Et'o\,li.ii't# j{r

i',-iU ;4i tK'tf ^l err. b; U; b1 
'.rftr 

't;. JC:

,ry ,i;gr',#; ,*riiv ,tirii i *'$ v+ai;
.iaS,'i F ,u; glu*.#- a'r11,, 

,irl,i;W €u,.
6971. Dari Aisyatr RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabdq 'Gadis dimintai izin'. Aku berkata, 'sesungguhnya gadis

(biasanya) malu'. Beliau bersabda, 'Izinnya adalah diamnya''"

Sebagian orang berkata, "Bila seorang lelaki menyukai

terhadap seorang perempuan yatim atau seorang gadis namun

perempuan itu tidak mau, kemudian dia melakukan tipu daya dengan

mendatangkan dua saksi palsu bahwa dia telah menikatri perempuan

itu, (dan bahwa) perempuan itu baligh, kemudian perempuan yatim itu

rela, lalu hakim menerima kesaksian palsu itu, sementara sang suami

mengetahui batilnya hal itu, maka dia halal menggaulinya'"

Keterangan Hadits:

(Bab tipu daya dalam perniknhan). Baru, saja dikemukakan

"bab tipu daya dalam pernikahan", dan di sana disebutkan tentang

nikalr syighar dan mut'aft. Sementara di sini disebutkan hal yang

terkait dengan kesaksian palsu dalam pernikahan, dan di dalamnya

dikemukakan hadits Abu Hurairah dari dua jalur periwayatan tentang
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meminta izin kepada perempuan yang dilamar. Penjelasannya telah
dipaparkan pada pembahasan tentang nikah. Setelahnya Imam
Buktari mengemukakan hadits Khansa' dengan menyebutkan gadis

dan janda yang juga telah dikemukakan pada bab "Tidak boleh
Menikahi Orang yang Dipaksa". Hadits Aisyah menyerupai hadits
Abu Hurairah.

Pertama, ,ljr'C(!-j I (Tidaktah gadis dinikahkan).

Maksudnya, gadis tidak boleh dinikatrkan.

biii-i H 'il 
:r,,6r 'u.aii )Gi ryeOagian orang berkata, ,,Bila

gadis tidak dimintai pendapat). Dalam riwayat Al Kasymihani
dicantumk* irt (Uitr) sebagai ganti r3l.

ta33 i+J|t36 (Kemudian dia mengajukan dua orang saksi

palsu). Maksudnya, kedua orang yang dihadirkan memberikan
kesaksian palsu.

+9" #u)r'$V 1tat" hakim menetapkan pernikahannya

sah). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, Lri
ry.t@|61 (ferniknhannya, yaloi berdasarkan kesal<sian kedua sal<si

tersebut).

Llt[-'oi;*.1,-i lUota tidak apa-apa dia menggaulinya).

Maksudnya, pria itu tidak berdosa menggauli wanita tersebut
walaupun dia tahu bahwa kedua saksinya berbohong.

Kedua,'&" ) ry',Hi?-,*l"Ol lAon o seorang wanita dari

ketuntnan Jafar). Dalam riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufuan
disebutkan,';ii 9i V'ar;yli golr.o seorang wanita dari keluarga

Jafar). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ismaili. Saya belum
menemukan nama wanita tersebut, dan belum menemukan juga
keterangan tentang siapa yang dimaksud dengan Ja'far ini. Namun
kuat dugaan bahwa itu adalah la'far bin Abi Thalib. Al Karmani
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menjembatani dengan berkata, 'Yang dimaksud itu adalatr Ja'far Ash-

Shadiq bin Muhammad A1 Baqrr, sedangkan Al Qasim bin

Muhammad adalatr kakeknya Ja'far Ash-Shadiq dari pihak ibunya."

Tampaknya, kisah tersebut terjadi ketika Ja'far Ash-Shadiq

masih kecil, karena dia lahir pada tahun 80 H, sedangkan wafatnya

Abdurrahman bin Yazid bin Jariyah pada tahun 93 H. Dalap
penafsiran hadits ini disebutkan, bahwa dia mengabarkan kepada

perempuan itu tentang hadits Khansa' binti Khidam, lalu bagaimana

sikap perempuan itu dalam kondisi tersebut, sedangkan ayahnya

masih berumur 13 tahun atau kurang?

l''. l(ri 'U ,# ,)y'rl;:rti (Lalu dia mengirim utusan lcepada

dua orang syaikh dari golongan Anshar). Ibnu Abi Umar

menambahkan dalam riwayatnya ,i; qit',H 9\.;;'6 $o\i
(Untuk memberitahuknn kepada keduanya, bahwa tidak seorang pun

yang dapat menangani perkaraku).

4:A'{.y (Keduanya putera Jariyah). Demikian keduanya

dinisbatkan seperti itu dalam riwayat ini, yaitu kakek mereka. Pada

pembahasan tentang nikah telah dikemukakan hadits dari

Abdurratrman dan Mujammi', keduanya putera Yazid bin Jariyah.

Sedangkan di sini hanya disebutkan Jariyah.

'drr,3 yi ,f6 (Keduanya berkata, "Janganlah engkau tahtt.')

Demikian riwayat mereka, batrwa ini adalah bentuk pembicaraan

untuk wanita tersebut dan orang-orang yang bersamanya. Ibnu At-Tin

menduga bahwa pembicaraan ini hanya untuk w_anila tersebut,

sehingga dia berkata, "Yang benar semestinya |# >l-i. Jika tanpa

penegas, maka disebutkan dengan membuang hrxuf nun."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Ibnu Abi Umar

disebutkan , eJS t Lf u4i, \J\6 (Lalu keduanya mengirim utusan

l<epadanya [untuk mengatakanJ, "Janganlah engknu taleut.') lni
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menunjukkan bahwa keduanya berbicara kepada orang yang diutus

oleh wanita itu kepada mereka, atau kepada orarig yang mereka utus.

Yang jelas, kedua kemungkinan ini menyatakan bahwa orang yang

diutus adalah sekelompok wanita.

lt;'-.,,9 ; 
i);\*'ttyj lXrr"na sesungguhnya Khansa' binti

Khidzam). Pada pembatrasan tentang nikah telah dikemukakan

keterangan tentang nasab dan perihal tentang Khansa' binti Khidam.

,i;"lr'r-+ v116,3,# i,'$-5 $ufyan berkata, "Adapun

Abdunahmaz). Maksudnya, Ibnu Al Qasim Muhammad bin Abi

Bakr.

ir*'ol, *J'F Ji{'$ (Alat kemudian mendengarnya

mengatakan dari ayahnya, "Sesungguhnya Khansa'.') Maksudnya,

dia menceritakannnya secara mursal, tanpa menyebutkan

Abdunahman bin Yazid dan tidak pula saudaranya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abi Umar meriwayatkannya

dalam kitab Al Musnad dan Al Ismaili dari jalurnya, lalu dia

mengatakan, irJ i,f ,f-*riir i.*rilt h ).a i ,"^{* 06',*
{Dari Sufuan, dari Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Al Qasim,
bahwa Khansa). Setelah ilu dia menyebutkannya dan meringkas

sanad-nya. Pada pembahasan tentang nikah telah dikemukakan hadits

dari riwayat Malik dari Yahya secara maushul, keterangan tentang

orang yang diutusnya, perbedaan pendapat seputar itu dan penjelasan

haditsnya secara gamblang, serta riwayat orang yang mengatakan

bahwa Khansa' adalah gadis dan penjelasan tentang mana yang benar.

Ketiga, hadits Abu Hurair.atr yang telah disinggung

sebelumnya.

"i\-5gt;t g-fi * :\i:,t+?'ouiJ';, L1,r"6r :-fr. J'6t

U (Sebagtan orang berlcata, "Bila seseorang melalairan tipu daya

dengan mendatanglcan dua orang saksi palsu dalam kasw menikahi
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seorang wanita janda atas kerelaannya....') Al Muhallab berkata,

"Para ulama sependapat tentang wajibnya meminta izin kepada wanita

janda. Hukum asalnya adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah
-ayat 

232, Wry t\1';ri+t1\1',#-btpi6yo (uot* ianganlah kamu

fpara wali] menghalangi merekn l<nwin lagt dengan bakal suaminya,

apabila telah terdapat kerelaaan d.i antara merekn). Lri menunjultcan

bahwa pernikatran itu bertopang pada kerelaan dari calon pasangan

suami-isteri, dan Nabi SAW memerintahkan gntuk meminta izin

kepada wanita janda serta membatalkan pernikahan orang yang

dinikahkan dalam keadaan tidak suka (terpaksa). Jadi, perrdapat ulama

rnadzhab Hanafi di luar semua lingkup ini."

Keemp at,iili. ;'l) 1C oay dimint ai izin). P adapernbatrasan

tentang pemaksaan telatr dikemukakan hadits dari jalur Su&an, dari

Ibnu Juraij dengan sanadini, i,-i, ,rS'6 *i;.i#' i' J?)s- 
"c,ti 

6am

bertanya, "wahai Rasulullah, [apakahJ gadis perawan dimintai

izin?" Beliau meniawab, "Ya.')

!*l {seseorang). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan
a,

dengan redaksi, ,p's (Seorang lelaki).

i:'-{ il"lJ*;"{-r1 (seorang perempuan yatim atau seorang

gadisi). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan de,ngan katu 4

{seorang janda). Sedangkan dalam keterangan Ibnu Baththal juga

qticantumkan redaksi seperti itu. R.edaksi pertama dikuatkan oleh

redaksi 1anjutannya ,i-$r * tili (fdan bahwal perempuan yatim itu

tetah butigh). secara tekstual, perempuan itu belum baligh, dan

rnnngkin saja maksud redaksi' i!+furitj (oio mendatanglran dua

soful) adalah, kedua orang itu bersaksi batrwa perempuan itu telatt

baligh dan rela.

)r:F,1ilgr.'.,y',fi' 
"S 

1X"^udian hakim menerima kesaksian

2A6 _ TATIIUL BAARI



palsu itu). Demikian riwayat mereka sedangkan dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan redaksi, tltilt iSrQs guit'J*.

L-JitU';; (Maka dia halal menggaulinya). Maksudnya,

walaupun dia tahu bahwa dia telah berbohong dalam kesaksian

tersebut.

Ibnu Baththal berkata, "Menurut salah seorang ulama,

pernikahan ini tidak halal, dan keputusan hakim berdasarkan apa yang

tampak baginya tentang keadilan kedua saksi secara lahir tidak berarti

menghalalkan suami untuk mengauli wanita tersebut. Para ulama

sependapat, bahwa tidak halal bagi seseorang memakan harta orang

lain dengan kesaksian semacain ini, dan tidak ada bedanya antara

memakan harta yang haram dan menyetubuhi kemaluan yang haram."

Al Muhallab berkata, "Abu Hanifah menganalogikakan

masalah ini dan sebelumnya dengan masalah kesepakatan, bahwa

bilamana hakim memutuskan berdasarkan kesaksian orang yang

diduga adil, bahwa sang suami telah menalak (menceraikan) isterinya,

padahal kedua saksi itu bersaksi palsu dalam hal itu, maka bagi orang

yang tidak mengetahui batin (hakikat) kesaksian itu halal menikahi
perempuan itu. Begitu juga bila dia mengetahui. Tanggapannya,

bahwa orang yang melakukan sesuatu karena tidak tahu kebatilannya

(tidak sahnya), tidak boleh dianalogikakan dengan orang yang

melakukannya padahal dia mengetahui kebatilannya. Selain itu, tidak

ada perbedaan pendapat di kalangan para imam, bahwa bila seorang

lelaki mengajukan dua orang saksi palsu yang menyatakan tentang

anak perempuannya bahwa itu adalatr budaknya (hamba sahayanya),

lalu hakim memutuskan itu karena menduga kedua saksi itu adil,

maka dia tetap tidak halal menggaulinya. Demikian juga bila kedua

saksi itu bersaksi tentang anak perempuan orang lain yang merdeka

bahwa itu adalah budaknya lelaki itu (yakni lelaki yang mereka

bersaksi untuknya), sementara dia sendiri tahu ketidakbenaran

kesaksian mereka berdua, maka dia tidak halal menyetubuhinya."
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Apa yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah tentang analogi ini
tidak sepenuhnya benar, karena dalil mereka, bahwa meminta izin

bukanlah syarat untuk sahnya pernikahan walaupun itu wajib. Oleh

karena itu, hakim mengadakan akad ulang untuk suami itu sehingga

pemikahannya menjadi sah. Ini pendapat Abu Hanifah sendiri, dan dia

berdalil dengan atsar dat'r Ali yang serupa, dia mengatakan, 3t-.tat 't

":)t-r'$ (Kedua salcsimu telah menikahkanmu). Sementara kedua

sahabat Abu Hanifah menentang pendapat tersebut.

Ibnu Al Arabi berkata, "Ulama madzab Hanafi berpatokan

kepada dua hal, yaitu: (a) sabda Nabi SAW kepada dua orang yang

saling me-li'an, tiG ti;;-;i (Salah seorang dari kalian pasti

berdusta), lalu keduanya dipisahkan berdasarkan pendapat yang

nrenyatakan bahwa kesaksian (dalam li'an) itu batil, demikian juga

dalam kesaksian palsu, dan (b) kemaluan bisa dihalalkan, misalnya

seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan harta menurut

orang yang menduga bahwa perempuan itu tidak mempunyai wali,

karena harta bisa menghalalkan jika diterima oleh pemilik."

Dia berkata, "Ini jawabannya, bahwa seorang mujtahid

memahami hukum yang tidak ada atsarnya (landasag hukum) kepada

kasus serupa, bukan kepada yang bertentangan dengannya. Sehingga

tidak benar memahami kesaksian palsu kepada kasus li'an, karena

kemaiuan dihalalkan dengan cara yang sama antara yang lahir dan

batin."

trbnu At-Tin berkata, "Abu Hanifah berkata, 'Bila kedua saksi

itu menyatakan kesaksian talak, lalu hakim memutuskan berdasarkan

kesaksian itu, maka si isteri meniadi tertalak berdasarkan keputusan

hakim, dan dia boleh lagi menikah bahkan dengan salatr satu dari

kedua saksi tersebut. Bila seorang lelaki mengajukan dua saksi palsu

terhadap seorang matran:lnya bahwa dia adalatr isterinya, maka secara

batin hukumnya tidak berlaku, dan tidak halal baginya untuk

menyetubuhinya karena dia tahu yang sebenamya. Demikian juga bila
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kedua saksi itu bersaksi dengan harta'. Kedua kasus ini perlu
dibedakan, karena untuk segala hal, hakim boleh memiliki hak
perwalian dari permulaannya, bahwa dia memberlakukan

keputusannya secara lahir dan batin. Sedangkan yang tidak demikian,

maka hanya berlaku secara lahir saja tapi tidak secara batin. Karena

hakim mempunyai hak perwalian dalam akad nikah dan hak perwalian
dalam memutuskan bahwa sang suami telah menalak, maka

kepufusannya berlaku secara lahir dan batin. Namun karena hakim
tidak mempunyai hak perwalian dalam menikahkan sesama mahram,

dan tidak pula dalam mengalihkan harta, maka keputusannya hanya
berlaku secara lahir, dan tidak berlaku secara batin."

Dia berkata, "Dalil jumhur adalah sabda Nabi SAW, ?:: i'53

baginya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah dia
mengambilnya). kri bersifat umum mencakup harta maupun
kemaluan. Jika keputusan hakim bisa menghalalkan segala hal yang

diajukan kepadanya, tentunya keputusan Nabi SAW lebih layak untuk
diberlakukan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dengan inilah Asy-Syaf i berdalil
sebagaimana yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang
hukum, Dalil lainnya untuk Abu Hanifah adalah, pemisahan dalam
kasus li'an teqadi oleh keputusan hakim walaupun kedua orang yang
saling melakukan li'an itu berbohong, dan bahwa bila dua orang yang
saling bertransaksi saling berselisih dan saling bersumpah, sehingga
masing-masing rnengembalikan barangnya, dan setelah itu tidak
haram untuk memanfaatkan barangnya, walaupun dalam hal ini ada

kebohongan. Dalil ini dapat dijawab bahwa atsar yang dikemukakan
dari Ali itu tidak valid, bahkan mauquf. Padahal, bila ada perbedaan

pendapat di kalangan sahabat, maka pendapat sebagian mereka tidak
dapat dijadikan dalil bila tidak ada yang menguatkannya. Selain itu,
li'an itu ditetapkan oleh nash, kemudian yang memutuskan dalam
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kasus li'an rtn tidak mengetahui

melakukan li'an itu berbohong'

orang yang bertransaksi dalam

kontradiksi antara keduanYa.

secara pasti bahwa orang Yang

Sementara PenetaPan hukum dua

masalatr itu terjadi karena ada

Catatan

Imam Bukhari menyebutkan tiga masalah dalam bab ini yang

dibangun di atas syarat meminta izin (dalam menikahkan), lalu

dirangkai dengah sahnya pernikatran berdasarkan kesaksian palsu dan

argumen ulama madzhab Hanafi mengenai masalah ini. Yang pertama

diungkapkan dengan redaksi, "er,-" e;F't', [,rfu-'oi ;t' X 1U"t'"

tidak apa-apa dia menggaulinya, karena itu adalah perniknhan yang

sah). Yangkedua diungkapkan dengan redaksi, 12 'i'iS\ * 'iU' ^;r1

t e;'i gi$,, ;l;. lUatra dia memiliki pernikahan itu, dan tidak

mengapa dia tinggal bersama 
"wanita 

tersebut)' Dan yang ketiga

diungkapkan dengan redaksi, *y'ti'F (Maka dia halal

menggaulinya). Itu hanya berupa seni mengungkapkan, namun intinya

sama. Selain itu, ada kernungkinan hal itu terdapat dalam perkataan

orang yang dinukilnya, dan kemungkinan juga itu dari dirinya sendiri.

Al Karmani berkata, "Gambaran pertama mengenai gadis,

gambaran kedua me,ngenai perempuan janda, dan yang ketiga

mengenai perempuan yang masih kecil dan belum baligh. Untuk dua

bagian yang pertama, kerelaan ditetapkan oleh kesaksian jika hal itu

terjadi sebelum akad. Sedangkan untuk yang ketiga ditetapkan dengan

pengakuan, atau bahwa itu terjadi setelah akad. Jadi, inti ketiga

cabang itu adalah samq yaitu batrwa keputusan hakim berlaku secara

lahir dan batin, menghalalkan dan mengharamkan. Manfaat

' dikemukakannya masalah ini adalah sebagai celaan karena di

dalamnya ada unsur mendorong pasangan melakukan dosa besar

dalam ketiga hal tersebut padahal dia tahu bahwa itu haram.
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12. Tidak Disukainya Tipu Daya Istri terhadap Suami dan Para
Madunya, serta Apa yang Diturunkan kepada Nabi SAW tentang

Masalah Ini

ir:rt;t'*; *j ))L \t 'v 
)\t Jy, ,st{ :'.)v -e.G *

fa#- ;"- f.*.,*')cf }At & $y orsj ,5At'd:,
'*';1i ,J-L.;_ ok ,i rt s+';*u'^;r; e'Fi
lnt Jyt L;'".i ;; '* tb:j'u if;t q'c,:&i ,,). ,p u;
u;u?i .'i'Jx.i,ri uf ,'J!, t; + *'r;)iit *
J?, U:'j j* *';'; ';lt 9Y" 1*; t;1 ,q Lij ,i;t;t
J?, ok;4lSr y* 6 ,{ Ji ,y ifi,'i$ r;a '-irf ar

,j'.j;'Ji,el), +'L';'oi ry'"u-'&i p:. ht,*'it
llzzlo

,sii-,, .u)t'fu ',-,; r'; Si,tr ^;;'e,#
,-i;7 i;r-'j,;;p ,b trt,5i .U 6- #i *;, ,'$1

7q, ,a ;f.t e* olrr'i,,/1'oi i2"rt u ,;"o\utt g16
lot J?, t;- ,'i i.* p3{f h' * i, J';:u r:; ri ** t;
'-- .- !, o., o'-, ' ,.i ^l , ., att; abL * ,Su tellr *^ tl.i :Lii .v 'iti {EtTi{t
,i!-i', J4'i'di'dL F', fu . i At'iI,:'*:;,'-i . F
,'i uG'd;L *b ,y', $ ,is J4'; u- {;* J" ,pt)
,i;; i"rt ,uu .y; d. ri; y ,i6 rb u;)f yf ir J'r-, t:-

.6{-,,t ,q'J ,iv .ia? iii ,.lr ot;;
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6972. Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menyukai

halwaa' (manisan) dan menyukai madu. Bila beliau telah shalat

Ashar, beliau menyambangi para isterinya lalu mendekati mereka.

Kemudian (suatu ketika) beliau masuk ke tempat Hafshah lalu

berhenti di sana lebih lama dari biasanya beliau berhenti. Maka aku

pun menanyakan tentang hal itu, lalu ada yang mengatakan kepadaku,

"Seorang perempuan dari kaumnya menghadiahkan kepadanya satu

wadah madu, lalu dia menuangkan darinya satu tegukan untuk

Rasulullah SAW." Aku berkata, "Sungguh, demi Allah, kami akan

memperdayai beliau." Setelah itu aku menceritakan hal itu kepada

Saudah, lalu aku berkata, "Jika beliau masuk ke tempatmu, maka

beliau akan mendekat padamu, saat itu katakanlah ke,padanya, 'Wahai

Rasulullah, apakah engkau telah memakan maghafi/l Kemudian

beliau akan menjawab, 'Tidak'. Lalu katakan kepada beliau, 'Bau apa

ini?' Rasulullah SAW memang sangat menjaga dirinya dari bau yang

tidak sedap, maka beliau aka,n mdawab, 'Hafshatr telah memberiku

minum seteguk madu'. Lalu katakan kepada beliau, 'Lebahnya telah

menjaga pohonnyas'. Aku juga akan berkata seperti itu, dan engkau

juga katakan seperti itu, wahai Shafi1yatr." Ketika beliau masuk ke

tempat Saudatr aku berkata 
-Saudatr 

mengatakan-, "Demi Dzat

yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguh aku hampir memulai

mengatakan apa yang engkau katakan kepadaku, sementara beliau

masih di pintu karena takut denganmu. Tatkala Rasulullatr SAW
mendekat, aku berkata, 'Wahai Rasulullatr, apakah engkau telatr

memakan maghafir?' Beliau menjawab, 'Tidak'. Aku berkata lagi,

'Bau apa ini?' Beliau menjawab, 'Hafshah telah memberilru minum

seteguk madu'. Lalu aku berkata 'Lebatrnya telatr menjaga

pohonnya'. Ketika beliau masuk ke tempatku, aku juga meirgatakan

seperti itu kepada beliau, dan ketika beliau masuk ke tempat

Shafiyyah, dia juga mengatakan seperti itu kepada beliau. Ketika

7 Yaitu getah manis yang beraroma tidak sedap.
8 At 'tJrfuth adalah pohon yang menghasilkan sumgh (getah manis yang

beraroma tidak sedap).
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beliau masuk ke tempat Hafshah, dia berkata kepada beliau, 'Wahai
Rasulullah, maukah aku beri minum darinya?' Beliau menlawab,'Aht
tidak memerlukannya'." Aisyah berkata: Saudatr berkata,

"Subfuaanallaah, sungguh kita telah mengharamkannya." Aisyah
berkat4 "rqku berkata kepadany4'Diamlah engkau. "

Keterangan Hadits:

(Bab Tidak disukainya ttpu daya Isti terhadap suami dan

para madunya, serta apa yang diturunkan kepada Nabi SAW tentang

masalah ini). Ibnu At-Tin berkata, "Makna judul ini cukup jelas,

hanya saja Imam Bukhari tidak menjelaskan apa yang diturunkan
kepada Nabi SAW, yaitu firman Allah dalam suratr At-Tahriim ayat l,
ar-i hr 'yt t iF e (Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah

m engha I a I kanny a b agimu)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, iada pembatrasan tentang tafsir,
saya telah mengemukakan perbedaan pendapat mengenai masalatr ini,
dan bahwa yang disebutkan dalam ?,rtab Ash-Shahih adalah madu,
yaitu yang terdapat dalam kisah Zainab binti Jahsy. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu berkenaan dengan pengharaman Mariyah
(budak perempuan beliau), dan yang benar, bahwa itu diturunkan
berkenaan dengan kedua perkara itu. Kemudian saya menemukan
dalam kitab Ath-Thabarani dan Tafsir Ibnu Mardawaih dari jalur Abu
Amir Al Khazzaz, dari Ibnu Abi Mulaikatr, dari Ibnu Abbas, dia
berkata, is;'L+ ,;,, L, 'q;s- rui *v h, * 4t o& lNau s,ew

pernah minum madu di tempat Saudah),lalu disebutkan redaksi yang

menyerupai hadits bab ini, dan di bagran akhirnya disebutkan, ,i1{t
Ar-f hr 'p;t J iF il.d' 6 g (totu diturunkan ayat, ,Hai Nabi,

mengapa knmu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya

bagimu. ') Para periwayatnya tsiqah, hanya saja Abu Amir meragukan
perkataannya, "S audah".
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Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Aisyah, cll5

"fu ;ti f,Lr_ *b trt -Wt ,)* t\ o'€ 1 iJAtt ,rlt,,.tt nui- 
(Beliau

menyukai manisan dan madu. Apabila telah shalat Ashar, beliau

masuk ke tempat para isterinya lalu mendekati mereka). Pada

pembahasan tentang talak telah dikemukakan penjelasannya, dan

disebutkan juga hadits Aisyah dari jalur Ubaid bin Umar, darinya, dan

di dalamnya disebutkan bahwa yang menuangkan madu untuk beliau

adalah Zainab binti Jahsy.

Tampak janggal kisah Hafshah di sini, karena di dalam

ayatnya menunjukkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan

Aisyah dan Hafshah saja, sebab pengulangan bentuk mutsanna

(bentuk ganda), yaitu firman-Nya dalam surah At-Tabriim ayat 4, ilf

J.;rr (Jikn kamu berdua bertaubat) dan firman-Nya dalam surah At-

Talriim ayat 4, t7r 'ui';t12 
(Dan iika kamu berdua bantu-membantu

menyusahkan Nabi), sedangkan di sini disebutkan tiga orang. Al
Karmani kemudian berusaha memadukan kedua riwayat itu, bahwa

kisah Hafshah terjadi lebih dulu, dan tidak disebutkan sebab turunnya

ayat dan tidak disebutkan bentuk mutsanna.lni berbeda dengan kisah

Zainab,karena di dalamnya disebutkan redaksi, i2i4 Vl ollry pam

[AisyahJ sepakat dengan Hafshah). Di situ dinyatakan bahwa ayat

tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Ibnu At-Tin mengemukakan dari Ad-Dawudi, bahwa redaksi

dalam hadits yang menyebutkan bahwa yang menuangkan madu untuk

beliau adalah Hafshah, tidaklah benar, karena Shafiyyah yang bekerja

sama dengan Aisyah dalam kisah ini, padahal sebenarnya beliau

minum madu di tempat Shafiyyah, ada juga yang mengatakan di

tempat Zainab. Penilaian yang menyatakan bahwa riwayat yang

menyebutkan Hafshah adalah salah, tidak bisa diterima, karena itu

merupakan kisah lainnya. Selain itu, hadits yang shahilx tidak dapat

disangkal dengan yang seperti itu. Tidak diterimanya penilaian ini
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karena dia menetapkan kisah Zunab pada Shaftriyyatr, dan

rnengisyaratkan bahwa penisbatannya kepada Zainab adalah lemah.

Padahal sebenarnya ittt shahih, dan kedua riwayat itu telah disepakati
ke-shahih-armya

Banyak keanehan dalam lotab SyarfuAd-Dawudi, di antaranya

hadits ini. Dia me,ngatakan tentang redaksi, li$ LirJ",' ',,?

(Lebahnya telah menjaga pohonnya), bahwa kata jarasat arinya
berubatrnya rasa madu karena apa yang dimakan oleh lebah,

sedangkan al urfuth adalah tempat. Menafsirkan kata al jarsz dengan

perubatran dan al urfuth dengan tempat bertentangan dengan

semuanya. Keterangannya telah dipaparkan bersamaan dengan

penjelasan hadits ini.

j:e;i (Uenyambangi). Demikian redaksi dalam riwayat merek4

dan ini shahih. Kalimat ajaztu al waadii artinya aku menyeberangr

lembah. Maksudny4 dia menempuh jarak di antara setiap orang itu
dengan yang setelahnya. Dalam riwayat Muslim dan Al Ismaili
dicantumkan dengan redaksi, )t-+ (melewati). Ibnu At-Tin

mengemukakan, 'T(alimat jaaza ala nisaa'ihi,i artinya melewati para

isterinya atau melalui." Dalam riwayat Ali bin Mushir yang telatr

dikemukakan pada pembahasan tentang talak disebutkan, 'Jaiil ;;e rS1

J>'t (Apabila telah shalat Ashar, beliau masuk).

t;6 An memulai beliau).Mengenai lafazhini ada perbedaan

seperti yang telah saya kemukakan pada pe,lnbahasan sebelumnya.

Ibnu Al Manalyar berkata, 'Dibolehkannya mereka

mengatakan,'1ltJi'r)?i peparuh engkau telah memakan maghafir?)

karena mereka mengemukakannya dalam bentuk pertanyaan.

Buktinya beliau menjawab, | (Tidak),dan mereka mengemukakan itu

sebagai bentuk sindiran, bukan perkataan bohong. hilah letak tipu
daya yang dikatakan oleh Aisyatr,'J'iElA (Kami akan memperdayai
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beliau). Seandainya itu kebohongan yang mumi, tentu tidak disebut

tipu daya, karena tidak ada syubhat pada pelakunya.

13. Tidak Disukai Tipu Daya ketika Melarikan Diri dari Wabah

Penyakit

tcz \,, , ,i,o,..o.,t 6-1 1.o. . o ),, .c2..

ef * 
^l &t --rUe.,.Jl ,J. P ol :'4; I /V I :t Y ,f

L+;:;J,p*^-Ju. e:it:pt"oi'^fi. L'r i* (i ,1Ht 11

y.W ti1 :)ts'rL,r'ri?\, ,k :ot ,S;;ti /'*; ;'li
.4 Lr;i;>: )" A ii, ""\f, ej 6Lj ,& G* fi 'rrL

I o. c tzr',r.i.(r u P e".P

,qt# it *t
,o 1,. o/

.u^->)l t*

6973. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa Umar bin

Khathtahb RA pemah berangkat ke Syam. Ketika sampai di Sargh, dia

mendapat informasi bahwa wabah tengah be{angkit di Syam, lalu

Abdurrahman bin Auf memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Jikn kalian mendengarnya berada di suatu negeri,

maka janganlah kalian mendatanginya. Dan bila itu teriadi di suatu

negeri yang sedang kalian tinggali, maka janganlah kalian keluar

darinya untuk melarikan diri." Setelah itu Umar kembali dari Sargh.

Dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah, bahwa sebenarnya

Umar kembali karena hadits Abdunahman.

*r-'u J.,FrCy'*ti ,,nr *; f, *

{
I

II
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t:J;; LttU- ), i ^;al *;',fr ,t'G, oj i {-, i. lG *
l .'., ci to c ' u :

-",+r*'-ti- ?, ,Jui ,e)t ?i *j ,), iu' ,J- ]tt ,li;"oi
',* .,s?\i j:::: rit;+* q +'C'i,fli',;*;,*r;r
L;}:-\i t+. e: ,1r\os u3 ,iti';.$* f\\r|*

.4 t:rt;
6974. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa dia

mendengar Usamatr bin Zaid me,nceritakan kepada Sa'ad, batrwa
Rasulullatr sAw menyebutkan tentang pe,nyakit, lalu beliau bersabdq
*(Itu adalah) kotoran atau adzab yang digunakan untuk menyil<sa

sebagian umat. Kemudian masih ada sisa darinya, lcadang muncal
dan lradang hilang. Barangsiapa yang mendengarnya (tengah
berjanghi) di suatu negeri malm janganlah dia mendatanginya, dan
barangsiapa yang berada di suatu negei dimana penyakit itu sedang
berjangkit maka janganlah dia keluar untuk melarilcan dii darinya."

Keteransan Hadits:

(Bab Tidak disulainya tipu daya ketilu melarikan diri dari
wabah penyakit). Pada bab ini Imam Bulfiari mengemukakan hadits
Abdullatr bin Amir bin Rabi'ah, bahwa Umar pernah berangkat ke
Syam, lalu menyebutkan hadits Abdurrahman bin Auf tentang
larangan keluar dari negeri yang sedang terjangkit wabatr penyakit,
dan larangan mendatangi negeri yang sedang terserang wabarr
penyakit. Kemudian Imam Bukhari mengemukakan hadits salim bin
Abdillah, yakni Ibnu umar, bahwa sebenarnya umar kembali karena
hadits Abdumahman bin Auf. Lalu dia mengemukakan hadits Amir
bin Sa'ad bin Abi waqqash, bahwa dia mendengar usamatr bin zud.
menceritakan kepada Sa'ad, dengan redaksi yang semakna dengan
hadits Abdurratrman bin Auf dengan tambahan di awarnya. Semua
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hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang pengobatan.

Dalam hadits Usamah di sini disebutkan dengan kata,'g-tjt
(penyakit) sebagai ganti lldd r (wabah).

6;\i g,V:i;,lr tj,il (Kadang muncul dan kadang hilang).

Al Muhallab berkata, "Bentuk tipu daya ketika melarikan diri dari

wabah penyakit adalah melakukan pe{alanan untuk berniaga atau

berkunjung misalnya, padahal dengan begitu dia berniat melarikan diri
dari wabah penyakit."

Ibnu Al Baqillani berdalil dengan kisah Umar ketika

menyatakan bahwa para sahabat lebih mengedepankan hadits satu

orang daripada qiyas (analogi), karena mereka sepakat kembali

berdasarkan hadits Abdurrahman bin Auf, setelah menempuh

kesulitan dalam perjalanan dari Madinah menuju Syam, kemudian

mereka kembali ke Madinah dan tidak jadi memasuki Syam.

14. Tipu Daya dalam Hibah ilan Syafahe

&';ti'1i g:) *3: ot:r,6t Jrii
lz

.ius'yt'&i, et G &, *ht 'u Ji'St 'AGi

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang menghibahkan seribu

dirham atau lebih hingga uang itu berada di tangannya selama

beberapa tahun, padatral dalam hal ini dia hanya melakukan tipu daya,

kemudian pemberi hibah menariknya kembali, maka tidak ada zakat

atas keduanya."

e Syuf'ah adalah memberikan kepada orang yang paling dekat atau mitra hak
penawaran pertama terhadap rumah atau lahan dengan harga yang telah disepakati.
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Pendapat ini menyalatri pemyataan Rasulullah SAW tentang
hibah, dan penggugurkan kewajiban zakat.

{j-,, ,Jtilt *iJ' iU :,su r:*it \t e; ,6 ir *
oa ' !'' ; 

- 
'.:/t Sta';,* G":;..i<jf * 6$.Glt

6g75.Dari lbnu Abbas RA, dia berkat4lt"O, SAW bersabda,
'Orang yang mengambil kembali hibahnya (pemberiannya) seperti
anjing yang memakan kembali muntahannya. Kami tidak memiriki
stfat yang buruk'."

'-^;j;1 rt *3 *;\, *'C, ,p r,.J;1 ,Ju.lr ,,i; i. ,,e *
:^*x'ohr *',*il;iJ' *?rst;'|r* li,S, e

:Jus'db:'tt i:r:*, 6 Jt'* i .l*!^;;ht :u,rit i*. ,SG:,

FV'u tA" u*6 *ilr, 'rtsr ;dll; oi -ri tlr$ 6 je\'o!
';'-& \', J:t\i r<tt *2-*;ht d.ik, get afrtn f

.u; e JtL.l_ of'ii ,f.t:r $G. *2

6976. Dari Jabir bin Abdillatr, dia berkat4 ..S"rroggrn 
ryu

Nabi SAW menetapkan tyrrfoh pada setiap yang belum dibagi.
Karena itu, jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telatr
dialihkan, maka tidak ada lagS syufah.-

Sebagian orang berkat4 "syufah adalatr karena bertetangga.,,
Kernudian dia berpatokan kepada pendapat yang menegaskan lalu
membatalkannya dan berkat4 "Bila seseorang membeli sebidang
tanah, kemudian dia merasa khawatir akan dianrbil oleh tetangganya
dengan cara sytfah, laht dia membeli satu bagan di antara seratus

li

i
L
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bagian, lantas dia membeli sisanya, sementara tetangganya itu
mempunyai hak syuf'ah pada bagian yang pertama nar;run tidak

mempunyai hak syuf'ah pada bagian lainnya, maka dia bisa

melakukan tipu daya untuk halitu."

; ):r:-/tiG :Ju *-!ttt r rk U; ,;:# i er)t *
*t1'it,S*,* J\Ar i,b:$ csSJ ,*iU U;i.;;
y ,ir-;i ta;-stl> ,t q$ ,i ,i Gp'olt ua'j;:6 ti :1r1..),

=::V',r;'.+Li ,'JG .^k, W: # (t yV ;'ri d;;;-:f
'rt-;tr ,iV" *', ;,tL\t ,* o3r i;; ;ti";, ,lai;u fk

I t:;1't t, ;r[l,'J -'^E:#{t,'JG'ri- ^Sar G *, *i
.sk J.Jt3'4 ,Jv ,tik'E

6977. Dari Ibratrim bin Maisarah, aku mendengar Amr bin

Asy-Syarid berkata, "Al Miswar bin Makhramatr datang kemudian

meletakkan tangannya di atas bahuku, lalu aku berangkat bersamanya

menuju Sa'ad. Kemudian Abu Rafi' berkata kepada Al Miswar,

'Tidakkah engkau suruh orang ini untuk membeli dariku rumahku

yang berada di tanahku?'Diaberkata, 'Aku tidak menambahinya dari

empat ratus dengan dicicil atau tempo'. Dia berkata, 'Aku telah

ditawari lima ratus secara tunai, tapi aku menolaknya. Seandainya aku

tidak mendengar Nabi SAW besabda, "Tetangga lebih berhak karena

kedekatannya", tentu aku tidak akan menjualnya kepadamu' 
-atau
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dia mengatakan, tentu aku tidak memberikannys kepadamu-."

Aku berkata kepada Sufyan, "Sesungguhnya Ma'mar tidak

mengatakan begitu, dia berkata, 'Tapi dia mengatakan kepadaku

seperti demikian'."

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang hendak menjual suatu

lahan yang ada hak syuf'ah-nya, maka dia boleh melakukan tipu daya

hingga menggugurkan syuf'ah tersebut. Si penjual menghibahkan

lahan itu kepada si pembeli dan menjelaskan batas-batasnya lalu
menyeralrkannya kepada pembeli, kemudian si pembeli menggantinya

dengan seribu dirham, maka mitra lamanya tidak lagi mempunyai hak

syufah terhadap lahan tesebut."

,J Y:J ls6,)Qiv s"rrtfi.\Lt:{- oi p,',si *
i ,^in t6-ll'1ar ,i'rr; *i t" \t ** *t Jt-r'4-

.'$;#i
'+ , -^:Jhr',-W'ol'>trT ,$'*i 6:fr19l :r,6r ',-n ,rii

a,

,>.-_pi*,tj;Lsr u;,t

6978. Dari Abu Rafi', bahwa Sa'ad pernah rn*r*rriryu
sebualr rumah dengan harga empat ratts mitsqal, lalu dia berkata,

"Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'Tetangga lebih berhak karena kedekatannya', tentu aku tidak
memberikannya kepadamu. "

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang membeli suatu bagian

dari sebuah lahan, lalu dia hendak membatalkm syuf'ah (pada lahan

tersebut), maka dia hibahkan kepada analanya yang masih kecil, dan

tidak ada sumpatr atasnya (berkenaan dengan hibah itu)."
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Keterangan Hadits:

(Bab tipu daya dalam hibah dan syuf'ah)' Maksudnya,

bagaimana memasukkan tipu daya dalam masalah hibah dan syuf'ah

secara bersamaan dan terpisah.

'* rr-b'8r ;, ikiil ;\: ';ti 4;q t1 
'u,6r 

'ei;.'Jti)

'O-i; s1lt-b\ (Sebagian orang berkata, "Bila seseorang

menghibahkan seribu dirham atau lebih hingga uang itu berada di

tangannya selama beberapa tahun, padahal dalam hal ini dia hanya

melakukan tipu daya). Maksudnya, sepakat dengan orang yang

diberinya itu. Jika tidak ada kesepakatan seperti itu, maka hibah itu

tidak sah kecuali dengan serah terima, dan jika telah diterima, maka

dia berhak memilih untuk menggunakan apa yang dihibahkan itu,

sedangkan si pemberi hibah tidak lagi berhak untuk menariknya

kembali setelah si penerima melakukan suatu tindakan terhadap

barang hibah itu. Jadi, harus disertai dengan kesepakatan, bahwa dia

(si penerima) tidak melakukan suatu tindakan (terhadap barang hibah

itu) agar tipu daya ini berjalan sempurna.

{l; }r' ,*'J?}t'.ne; ,6$' l,ry *is:vi tCl 'r.*rrl' 'ei i
i;f1t'U, ' .ii 4t e Pi (Kemudian pemberi hibah menarihtva

kembali, maka tidak ada zakat atas keduanya." Pendapat ini

menyelisihi pernyataan Rasulullah sAW tentang hibah, dan

menggugurkan kewajiban zaknt). Ibnu Baththal berkata, "Bila si

penerima telah menerima hibah, maka dia sebagai pemiliknya. Bila

telah berlalu satu haul (satutahun hitungan zakat) di tangannya, maka

dia wajib mengeluarkan zakatnya, demikian pendapat para ulama.

Sedangkan menarik hibah kembali, menurut jumhur, itu tidak boleh

kecuali hibah yang diberikan kepada anak, dan jika seorang ayah

menarik kembali hibahnya dari anaknya setelah satu haul, maka

zakatnyawajib ditanggung oleh si anak'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika hibatr ditarik kembali sebelum

I
II
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tiba haul, maka penarikannya sah, dan perhitungan haul-nya diulang
(dimulai sejak dia menariknya kembali). Jika dia melakukan itu
dengan maksud menggugurkan zakat, maka zakafrrya gugur tapi dia

berdosa. Menurut pandangan orang yang membatalkan tipu daya

secara mutlak, penarikan kembali hibah itu tidak sah berdasarkan

kepastian larangan tentang menarik kembali hibah, apalagi bila
disertai tipu daya untuk menggugurkan zakat.

|t;j Ui; tllr & U:jt'.i!ri (pendapat ini menyelisihi

pernyataan Rasulullah SAW). Maksudnya, bertentangan dengan

zhahir hadits Rasul SAW, yaitu larangan menarik kembali pemberian.

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, madzhab Abu Hanifah yang

menyatakan bahwa selain kedua orang tua boleh menarik kembali
hibahnya, sedangkan orang tua tidak boleh menarik kembali apa yang

telah dihibahkannya kepada anaknya, ini bertentangan dengan sabda

Nabi SAW, ,yi,'oJi,i #-(;:i1:n;jr il *3 'gr ry'#joi ,ytk1
4 *i't-l;-..i3f # G q;g!, (Tidak halat bagi seseorans

memberilran suatu pemberian kemudian dia menarik kembali
pemberian itu, keanali orang tua pada apa yang diberikan kepada

analenya- Dan petumpamaan orang yang menarik kembali
pemberiannya adalah seperti anjing yang memakan kembali
muntahannya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan inilah lmam Bukhari
mengemukakan hadits Ibnu Abbas untuk menunjukkan sebagian jalur
periwayatannya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas,

dari jalur lainnya sebagaimana yang telatr dikemukakan pada

pembatrasan texrtang hibah. Jtrmhur berpendapat, termasuk Asy-
Syaf i, batrwa zakat diwajibkan atas orang yang diberi hibah selama

harta itu berada di tangannya.

Pada bab ini hnam Bukhari me,ngerrukakan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas, penjelasannya telatr dipaparkan
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pada pembahasan tentang hibah.

Kedua, hadits Jabir men genai syuf'ah. Penjelasannya telah

dipaparkan pada pembahasan tentang syuf'ah. Secara tekstual, tidak

ada syuf'ah bagi tetangga, karena beliau meniadakan syuf'ah pada

setiap lahan yang telah dibagi sebagaimanayangtelah dijelaskan.

I{.ftLtr :u,rir !ar. )Gj lSeUagnn orang berkata, "Syuf'ah

adalah karena bertetangga. ") Kata al jiwaar berasal dari akar kata al
mujaawarah yang artinya bersebelahan atau berdampingan.

Maksudnya, syuf'ah disyariatkan untuk tetangga terlebih dahulu

seperti halnya juga untuk mitra.

'^iA.6 it:r-i J, j\Ue j ftemudian dia berpotokan kepada

pendapat yang menegaskannya lalu membatalkannya). Maksudnya,

sebelumnya dia berkata, "Tidak ada syuf'ah bagi tetangga dalam

bentuk ini."

t)tS a,p,y O1 ,JA1(Dan dia berkata, "Bila seseorang membeli

sebidang tanah.') Maksudnya" sebaiknya dia membelinya secara

lengkap.

Ct.j' ,s"*t i f yV "u W ,s:Fit y;lu':Wt il:s- oi Jai
,rLJr 

'Cq 
d ii'erib t3 J3\\ ,.6jI'e 

'a;,;5r Tet o€ j (Kemudian dia

merasq khawatir aknn diambil oleh tetangganya dengan syufah, lalu
dia membeli s.atu bagian di antara seratus bagian, lantas dia membeli

sisanya, sementdra tetangganya itu mempunyai hak syuf'ah pada

bagian yang pertama namun tidak mempunyai hak syuf'ah pada

bagian lainnya). Ibnu Baththal berkata, "Asal masalah ini adalah,

seseorang hendak membeli sebidang lahan, lalu {iu khawatir

tetangganya mengambitnya dengan hak syuf'ah, kemudian dia

menanyakan kepada Abu Hanifah tentang tipu daya untuk

menggugurkan syuf'ah, maka Abu Hanifah berkata kepadanya,

'Belilah satu bagian dari seratus bagran darinya (yakni satu

persennya), sehingga dengan demikian engkau menjadi mitra dengan
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pemiliknya. Kemudian belilatr sisanya dari itu sehingga engkau lebih
berhak dengan syuf'ah daripada tetangganya itu, karena miha dalam
suatu kepemilikan bersama lebih berhak daripada yang bertetangga
(yang bersebelatran)'. Abu Hanifah menyuruhnya membeli satu persen

bagian karena sang tetangga itu tidak mau membeli satu persennya

karena terlalu sedikit dan sulit dimanfaatkan."

Dia berkata, 'Dalam hal ini tidak ada yang bertentangan

dengan Sunnatr. Imam Bukhari hanya hendak menyatakan adanya

konhadiksi, karena tentang syuf'ah tetangga mereka berdalil dengan

hadits, *rt9t tw (Tetangga lebih berhak karena kedekatannya),

kemudian mereka melakukan tipu daya untuk menggugurkan sytf'ah
dengan cara dimana selain tetangga bisa lebih berhak dengan syufah
daripada tetangga."

Yang dikenal di kalangan ulama madzhab Hanafi, bahwa tipu
daya tersebut dari Abu Yusuf, sedangkan Muhammad bin Al Hasan

berkata, "Itu sangat dimakruhkan, karena syufah disyariatkan untuk
mencegalr mudharat dari pemilik syufah. Maka kedudukan orang
yang melakukan tipu daya untuk menggugurkan syuf'ah sama dengan

orang yang bermaksud menimbulkan mudharat terhadap orang lain,
dan itu makrutr. Apalagi jika antara pembeli dan pemilik syufah ada
permusuhan dan bisa merusak persekufuannya. Kemudian orang yang
mernbolehkan cara ini, sebenamya adalah untuk orang yang
melakukan tipu daya sebelum diwajibkannya syuf'ah. Sedangkan

setelatr diwajibkannya, seperti orang yang berkata kepada pemilik
sytf'ah,'Ambillah harta ini dan jangan me,lruntutku dengan syuf'ah',
lalu dia rela dan menerimany4 maka syufah-nyadisepakati gugur."

Ketiga,{# /.c4it;.1fi (Dart lbrahim bin Maisaraft). Datam

riwayat Al Humaidi disebutkan dengan redaksi, 'ettl.$:r, :Oti, C
(Dari Sufyan, Ibrahim menceritalmn kepada kami).

s)b ali;*i *;i',i.'ii.'it ie gt Miswar bin

rATErrL BAARr - 3O5



Makhramah datang lalu meletakkan tangannya di atas bahulat).

Dalam riwayat At Humaidi disebutkan dengan redaksi, o)itZ4r i;i

Jl"J"';w$ ,# ,P l,t:-'tt;: ,,6t i ,"*' Jl,6)W\ iJlul ,+* ;-?;

t'J3 *ri i # @l Miswar bin Makhramah meraih tanganlu lalu

berkata, "Mari kita berangkat menemui Sa'ad bin Waqqash'" Maka

aku pun keluar bersamanya, Sementara tangannya berada di atas

bahuku. Setelah itu alcu berangkat bersamanya menuju Sa'ad bin Abi

waqqash). Dia adalah pamannya Al Miswar. Pada pembahasan

tentang syuf'ah telah dikemukakan hadits dari jalur Ibnu Juraij, dari

Ibrahim bin Maisarah dengan redaksi yang berbeda dengan redaksi

ini, karena dia mengatut *, u-.,j i ,* * *;iii i,Ss *-/t /. )t' *
if,a **t,ob",i"*iu,y'i.|:24,iw,ur'6i (Dari Amr bin Asv'

Syarid, dia berkata, "AlQ,t sampai di tempat Sa'ad bin Abi Waqqash,

kemudian Al Miswar bin Makhramah datang lalu meletakkan

tangannya di atas salah satu bahulat")

Penyatuan kedua redaksi hadits ini, bahwa A1 Miswar

meletalkan tangannya di atas bahu Amr setelah dia sampai

bersamanya ke rumah Sa'ad seperti zhahir riwayat Al Humaidi.

Kemungkinan juga dia meletakkan tangarurya dan sepakat bahwa Amr

masuk lebih dulu, lalu Al Miswar masuk dan kembali meletakkan

tangannya di atas bahunya.

Ptt ii ,SA (Kemudian Abu Rafi.'berkata). Dalam riwayat Ibnu

Jurarj disebutkan tambahan, 'F:: IJV?$ & It' J?i Jt (Maula

Rasulullah SAW.

*-a jli-S'ii, lnaaUcah engkau suruh orang lni). Maksudryu,

meminta Sa'ad bin Abi Waqqash agar menyarankan itu.

.,silr ui.(nu*ohht yang). Demikian riwayat mereka, dengan

bentuk tunggal, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan
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dengan bentuk mutsanna, *J-jtt'rp. {X"auo rumahku yang). Riwayat

Ibnu Juraij memastikan redaksi yang kedua, karena dalam riwayatnya
disebutkan, t4Ltj.i 6 drrl :lL 'Sul 

ltatu Sa'ad berkata, ,,Demi Ailah

aku tidak aknn membeli keduanya.")

i-e:X J41 ,-!hi, rll lDengan dicicil atau tempo). Ini adalah

keraguan dari periwayat. Maksudnya, pembayaran yang diangsur.
Kata an-najmuberarti waktu yang ditenfukan.

i*bi,jJ (Dia berknta, "Aku telah ditawari.") yang

mengatakan ini adalah Abu Rafi'.

'&a g (Aku tidak akan menjualnya kepadamu). Dalam riwayat

Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, *;J (Aku tidak aknn

menjual) tanpa menyebutkan objek penderita.

Ls:*bi u; ,jr-i 'ji lltau dia berkata, ,Tentu aku tidak

memberikannya kepadamu.') hi adalah keraguan dari Suffan.
Redaksi kedua ini dipastikan dalam riwayat Suffan Ats-Tsauri yang
disebutkan di akhir bab. Selain riwayat Al Kasymihani mencantumkan

redaksi, ''r,Pbi (Aku tentu memberikan kepadamu), denganmembuang

kata ganti.

'o$I,'Ci pin" berlcata kepada Sufyan). yang mengatakan ini

adalatr Ali bin Al Madini.

u-kJ-$ H t:#'Ot (Sesungguhnya Ma'mar tidak berftata

seperti itu).Iru menunjukan 4pa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin
Al Mubarak dari Ma'mar, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin
Asy-Syarid, dari ayahnya yang menceritakan haditsnya saja tanpa
kisah itu, yaitu hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i. Maksudny4
adanya perbedaan, yaitu sahabatyang diganti dengan sahabat lain, dan

inilah yang dapat dijadikan sandaran.
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Al Karmani berkata, "Maksudnya, Ma'mar tidak mengatakan

begitu, bahwa tetangga lebih berhak, tapi dia mengatakan, syuf'ah,

yakni dengan tambahan syuf'ah."

Redaksi Ma'mar yang dimaksud adalah, #|6-i ir;rlt
(Tetangga lebih berhak karena kedekatannya), sama seperti riwayat

Abu Rafi',. Apa yang dikatakan oleh Al Karmani itu tidak berdasar,

dan saya tidak tahu apa sandarannya dalam hal ini.

4 :SG lOia berkata, "Tapi dia.') Maksudnya, Ibrahim bin

Maisarah.

ti3 J, 'i6 lOia mengataknnnya seperti itu kepadalat)' Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 
'S'6 

lOia berknta)-

Fada pembahasan tentang syuf'ah telah dikemukakan apa yang

diceritakan oleh At-Tirmidzi dari Imam Bukhari, bahwa kedua jalur

inr shahih. Dia men-shahih-kan keduanya karena Ats-Tsauri dan

lainnya mengikuti SuSan bin Uyainatr pada penyandaran ini (sanad

ini), dan karena Abdullah bin Abdunahman Ath-Tha'i dan Amr bin

Syu,aib meriwayatkannya dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya.

sebelumnya telah dikemukakan juga, bahwa Ibnu Juraij

meriwayatkannya dari Ibrahim bin Maisarah seperti dalam bab ini.

Selain itu, Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Amr bin Syu'aib, dari

Amr bin Asy-Syarid, dari ayaturya, yaitu hadits yang diriwayatkan

oleh An-Nasa'i.

Tampat<nya, Ibnu Juraij mengarnbilnya dari Amr bin Syu'aib

melalui Ibratrim bin Maisarah, karena dia menyebutkannya dari Amr

bin syu'aib secara an'anah, sementara Al Karmani tidak mencermati

ini sehingga dia mengatakan sebagaimana yang dia katakan tadi.

Al Muhallab berkata, "Kecocokan penyebutan hadits Abu

Rafi', bahwa setiap yang ditetapkan sebagai hak seseorang oleh Nabi

sAw, maka tidak halal bagi seorang pun untuk membatalkannya

dengan tipu daya atau Pun lainnYa."
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a;.il:lr'FJ-r'ol Srrt $ :u,rht !2". )rr lSebagian orang berknta,

"Bila seseorang hendak menjual suatu lahan yang ada hak
syuf'ahnya). Demikian riwayat Al Ashili, sedangkan dalam riwayat
Abu Dzar yang selain dari Al Kasymihani dan dalam riwayat lainnya
disebutkan dengan redaksi, '#- (menghalangi). Iyadh menguatkan

redaksi yang pertama dan dia berkata, "Ifu adalah perubahan dari
penyalin."

Al Karmani berkata, "Boleh jadi maksudnya melakukan
penghalangan, yaitu menghilangkan dari kepemilikan. "

GIrXJ jti,it ts.;::^IjJ, a.t';at (Si penjuat menghibahkan tahan

itu kepada si pembeli dan menjelaskan batas-batasnya). Maksudnya,
merincikan batas-batas yang membedakannya. Al Karmani berkata,
"Dalam sebagian naskah disebutkan dengan redaksi, tJln2 (Dan

serupanya), dan redaksi ini lebih jelas."

t'D Uit e{t'rd,:iiJ *1WUi (Latu dia menyerahkannya

kepada si pembeli, lalu si pembeli menggantinya dengan seribu
dirham). Maksudnya, misalnya dengan seribu dirham.

"e;}J 4 dij;'J),L*-X 1Uof, mitra lamanya, tidak lagi

mempunyai hak syuf'ah terhadap lahan tesebut). Maksudny4
disyaratkan agar penggantian tersebut tidak disyaratkan jika si pemilik
syuf' ah mengambil dengan nilainya.

Gugurnya syuf'ah dalam kasus ini, karena hibah bukanlah
pertukaran yang murni, tapi menyerupai pewarisan. Ibnu At-Tin
berkata, "Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa apa yang
ditetapkan oleh Nabi sAw sebagai hak bagi retangga tidak boleh
dibatalkan."

Kemudian Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Rafi,
secara ringkas dari jalur Suffan Ats-Tsauri, dari Ibrahim bin
Maisarah, lalu di akhir pembahasan tipu daya ini dia mengemukakan

TAIIIUL BAARI - 3O9



lebih lengkap. Haditsnya ini mengandung pernyataan Suffan batrwa

Ibrahim menceritakan itu kepadanya'

*ii tl;i:lr'#" oi s6ij )$'e*i ,s:j\t 9\:u,rXr';n.i'6i

(sebagian orang berkata, "Bila seseorang membeli suatu bagian dari

sebuah lahan, kemudian dia hendak membatalknn syufah [pada

lahan tersebutJ, maka dia hibahknn) apayang dibelinya itu'

W- # b&lt .#r 1:'") (Kepada analcnya yang masih kecil,

dan tidak ada sumpah atasnya [berkenaan dengan hibah itu]),karena

bila hibah itu diberikan kepada orang dewasa, maka harus disertai

sumpah. Maka untuk menggugurkannya dilakukanlah tipu daya

dengan cara memberikarurya kepada anak kecil.

Ibnu Baththal berkatq "Dia berkata seperti itiu, karena orang

yang menghibatrkan sesuatu kepada anaknya, berarti dia melakukan

sesuatu yang memang boleh dilalrukan. Sedangkan hibah untuk anak

kecil diterima oleh ayahnya atas nama anaknya dari dirinya.'Kata

'sumpah' ini mengisyaratkan, bahwa seandainya dia

rnengiribatrkannya kepada orang lain, maka si pemilik syufah boleh

meminta orang lain itu untuk bersumpah bahwa hibah itu adalah

sunggUhan, dan bahwa itu telah memenuhi syarat-syaratnya.

Sedangkan anak kecil tidak boleh diminta bersumpah, tapi menurut

ulama madzhab Maliki, ayahnya yang menerima atas namanya boleh

diminta untuk bersumpatr. Beda halnya bila itu dihibahkan kepada

orang lain. Diriwayatkan juga dari Malik, bahwa secara mutlak,

syuf'ah tidak masuk kepada orang yang diberi hibah. Ini yang

disebutkan dalam kttab Al Mudawwanah."
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15. Tipu,daya Petugas Zakat agar Mendapatkan Hadiah

lJ') *irt & lt J';)'$:*,t,Js'rsYilr aL o.i *
|Jr;,&G iv * .^5:t Gr ei *,i yts:b & )L:,
"r'-ai:'rL;|, *\t ,k it J';r'l* i* t.'.'r'jir w
'"; rc2A ;.*'uy',tgr.'$3 ;-'.t1.?t'4::l # a ,>)L
',F';,'pi j* ,- (f ,il'i ,r12 ;;:\?ur ,r-; ,tiib?

;* t* r'5tc t*|J'#*E,\'t o\ t b,F J{e
,.-'u ) l'; '^I-); 

+.1,: ,F i?t yi: *; €,',*v *i CU,Gf
v-ifi;x ,ygtUirx.At eot* ;rt*"&Li
; ;;r^t'rt,"rtre't:;.'rl ,iv):it;'l;-ht 4 &
?) 4'i tl*i'J^';di ,i'ti,*i.L u"6.6 F i:i"e)

.rif
6979. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, "Rasulullah

SAW pernah menugaskan seorang lelaki yang bernama Ibnu A1-

Latabiyyah untuk mengambil zakat bani Sulaim. Setelah datang

(kembali) dan menghitungnya, dia berkata, 'Ini harta kalian dan ini

hadiah'. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Mengapa engknu tidak

duduk saja di rumah ayah dan ibunya hingga hadiahmu

mendatangimu jika engkau benarl' Kemudian beliau berkhutbah di

hadapan kami, beliau memanjatkan puja dan puji kepada Allah, lalu

bersabda, 'Amma ba'du. Sesungguhnya alru telah menugaskan

seorang lelaki di antara kalian untuk mengemban tugas di antara

yang diembankan Allah kepadalat. Lalu dia datang (kembali) dan

berkata, "Ini harta kalian dan ini hadiah yang dihadiahkan
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kepadalat". Mengapa dia tid.ak duduk saia di rumah ayah dan ibunya

hingga had.iahnya menghampirinya! Demi Allah, tidaklah seseorang

dari kalian mengambil sesuatu tanpa halcnya kecuali dia akan

berjumpa Attah dalam keadaan membawanya pada Hari Kiamat'

Malra sungguh aku mengetahui seseorang di antara knlian yang

berjumpa dengan Allah sambil membawa unta yang bersuara' atau

sapi yang besuara, atau kambing yang bersuara'' Kemudian beliau

mengangkat tangannya hingga tampak ketiak beliau yang putih'

seraya berkata, 'Ya Allah, sudahkah alat menyampaiknn?' (Ini) dilihat

oleh mataku dan didengar oleh telingaku'"

*'vi'sat,*", t' \t * Utj6'i6 Ptt,si e
'of 

,r't-; )J ,f)) 3l G?r$f> 6p,t 9y:u,tlt F'JGi

g'tt *'t1 
'z1b,i:r;:ii grt'Ji;-b, tt.:tr G* ,P'J6":-

;-pit'a C Q llqi i:rr4, ,l{**s.s|'*.t fi fV d)

q3\e:' -r eqi,* e /t & r'rtl-'st'J-'L't 
":$''f'r:r 

;L
L* .,:r;:i 6\: i'1*;, "4, iv'y, g\t *r1 -k, ; )
e ,$)t y1a |,Li'tY .rt'-,lt ; u'-i$t ;aAt'6:-'t'b &l

.[il ;-;+ P 6!'i'iLt,e.* *

.l14r1',+'tjir;, *i' & t*'t
6980. Dari Abu R&fi,, dia berkata, .Nabi SAw bersabda,

' Tetangga lebih berhak karena kcdelcatannya''"
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Sebagian orang berkata, "Bila seseorang hendak mernbeli
sebidang tanah dengan harga dua puluh ribu dirham, maka tidak
mengapa dia melakukan tipu daya (untuk menggugurkan syuf'ah)
sehingga dia dapat membelinya dengan harga dua puluh ribu dirham,
lalu dia membayar tunai sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan dirham, kemudian membayar satu dinar dari sisa dua puluh
ribu itu. Bila mitranya (yang mempunyai hak syuf'ah terhadap rumah
itu) mau mengambilnya, maka dia membayarnya dengan dua puluh
ribu dirham, tapi bila tidak, maka tidak ada jalan baginya untuk
memperoleh tanatr itu (karena hak syuf'ah-nya sudah gugur sebab

tidak mau membayar harga yang sesuai dengan akad tersebut). Bila
tanah itu sudah dimiliki oleh orang lain (selain si penjual tadi), maka
si pembeli mengambil kembali dari si penjual uang yang telah
dibayarkannya" yaitu sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan dirham ditambatr satu dinar. Karena bila yang dijual itu telah
dimiliki (oleh orang lain), maka transaksi pada tanah itu pun batal.
Bila ditemukan cacat pada tanatr itu sedangkan dia tidak berhak
terhadap tanah itu, maka dikernbalikan dua puluh ribu dirham
kepadanya."

Imam Butfiari berkata, "Dia (yang berpendapat ini) telah
membolehkan penipuan ini di antara kaum muslimin." Lalu dia
berkata, 'T.[abi SAW bersabda, 'Jual beli orang Islam tidak boleh ada
unsur penyakit, keburulcan dan tidak pula pengelabuan' ."

'rv {\\q *vY G e ?t, gr (t'oi ,;,.!:tt / )f r
|:; & ,JL\t -u fir t;; ,Jti :Jvj lG .JW.,

.'d$iti 4*;2,tpl1at
6981. Dari Amr bin Asy-Syarid, bahwa Abu Rafi' pernah

menawar kepada Sa'ad bin Malik sebuatr rumah dengan harga empat
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ratrs mitsqal. Diaberkata: Dia berkat4 "seandainya tidak pernah

mendengar Nabi SAW bersabda, 'Tetangga lebih berhak karena

kedelwtannya', tentu aku tidak akan memberikannya kepadamu."

Keteransan Hadits:

Pada bab ini Imam Bukhari me,nge,rnukakan hadits Abu

Humaid As-Sa'idi mengenai kisatr Ibnu Al-Latabilyatr. Sebagian

penjelasannya telatr dipaparkan pada pernbahasan tentang hibah, dan

bacaan Al-Latabiyyatr telatr dipaparkan pada pembahasan tentang

zakat. Pe,njelasannya lebih lanjut akan dipaparkan pada pembatrasan

tentang hukum.

Kesesuaiannya dengan judul ini adalah dari segi, bahwa

kepemilikannya terhadap apa yang dihadiahkan kepadanya itu
sebenarnya kare,na dia sebagai petugas penganrbil zakat, lalu dia

me,nganggap bahwa apa yang dihadialrkan kepadanya itu menjadi

haknya, bukan para pemilik hak yang dia bekerja padanya. Maka Nabi

SAW menjelaskan, bahwa hak-hak yang dia bekerja untuk itu adalah

sebab dihadiatrkannya hadiah itu kepadany4 dan seandainya dia diam

di rumatrny4 tentu tidak ada sedikit pun dari itu yang dihadiatrkan

kepadanya. Karena itu, dia tidak layak menghalalkannya hanya karena

hadiatr itu sampai kepadanya sebagai hadiatr. Kemudian redaksi di

aktrir hadits ini, 
'sfif 

'A, ',,, ,#'F.Ut"rl ditihat oleh mataleu dan

di d en gar ol eh t elin g alat).

Al Muhallab berkata, "Letak tipu daya si petugas zakat itu agar

diberi hadiatr adalah de,ngan mentolelir sebagian orang yang

menanggung hak (yang berkewajibar zakat), kare,na itulah beliau

SAw mengatakan,'i ,e1*-$-'# j$.ii *.e*'tia (Mengapa dia

tidak duduk saja di rumah ibunya agar bisa melihat apaluh dia diberi

hadiah). Beliau mengisyaratkan, batrwa kalaulah bukan karena

ketamakan dalam menempatkan hak, tentu dia tidak diberi hadiah."

314 _ TATET'L BAARI



Dia berkata, "Karena itulah Nabi sAw mengharuskan
pengambilan hadiah dan menggabungkannya kepada harta kaum
muslimin." Tapi saya tidak menemukan dasar yang secara jelas
terhadap pernyataan demikian.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa hadiah
yang diberikan kepada petugas zakat itu sebagai bentuk terima kasih
atas kebaikannya, atau sebagai pendekatan kepadanya, atau karena
ketamakan dalam menempatkan hak. Karena itulah Nabi sAw
mengisyaratkan, bahwa hadiah diberikan kepadanya hanya sebagai
salah seorang dari kalangan kaum muslimin, jadi tidak ada kelebihan
apa pun padanya dibanding dengan kaum muslimin lainnya dalam hal
itu, karena itu tidak boleh merasa lebih utama.,,

Tampaknya, bila memang ada bentuk yang ketiga, maka
dipastikan tidak boleh bagi seorang petugas zakat untuk menerimanya
karena adanya kemungkinan tipu daya. Keterangan tambahan
mengenai ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum.

tl i6i" oiV ,#'i $:b (Abu Nu,aim menceritakan kepada

kami, sufian menceritakan kepada kami ...). Demikian redaksi dalam
riwayat mayoritas. Hadits ini dan yang setelahnya dikemukakan
berkaitan dengan "bab tipu daya petugas zakat,', dan saya kira di sini
ada yang disebutkan di awal dan di akhir. Karena hadits ini dan
setelalrnya terkait dengan bab hibah dm syuf'aft, namun karena
judulnya mengandung banyak kesamaan maka masalahnya
digabungkan. oleh karena itu, Al Karmani berkata, ..sebenamya ini
merupakan perbuatan para penukil (penyalin), karena yang
dicantumkan oleh Ibnu Baththal hanya 'bab' tanpa redaksi judul,
kemudian dia menyebutkan hadits ini dan setelahnya, lalu
menyebutkan 'bab tipu daya petugas zakat,.,,

Berdasarkan hal ini, maka tidak ada masalah, karena itu
sebagai pemisah dari bab. Kemungkinan juga pada naskah aslinya
setelah kisah Ibnu Al-Latabiyyah dicantumkan "bab,'tanpa redaksi

l,

i

I'

t
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judul.

!t-!,;-'ol ;l:. x ,;::l uii U* tjt:t s;fit o1 :r,rlr ',.p; iu:
(Sebagian orang berlrata, "Bila seseorang hendak membeli sebidang

tanah dengan dua puluh dirham, maka tidak mengapa dia melalai<nn

tipu daya). Maksudnya, untuk menggugurkan sytfah.

t:tA?i f:t; 
''iit',if. )t:lt it,il T qsehtngga dia membelinya

dengan dua puluh ribu dirham, lalu dia membayar tunai).

Malcsudny4 membayar kepada penjual.

b C. t 'lt{l 
'o.'k;t ':;4*t'z;l^;; 9'12 fV'e'12 S); *lt'-^;'s,

ii-j-Ii i"ilt (Kemudian dia membayar tunai sembilan ribu sembilan

ratus sembilan puluh sembilan dirham,lalu membayar satu dinar dari
sisa dua puluh ribu itu). Maksudnya, sebagai penukaran (mata uang

yang berbeda nilainya).

fl) ;.i-li i_p,rr;i"i'$)tJt'4v r$ (Bita mitranya [yang

mempunyai hak syufah terhadap rumah ituJ mau mengambilnya,

malra dia membayarnya dengan dua puluh ribu dirham). Maksudnya,

jika dia rela dengan hartayang ditetapkan dalam akad.

lt.'u.Jr Jb'i'J*'r6\b gapi bila tidak, maka tidak ada jalan

bagtnya untuk memperoleh tanah i/z). Maksudnya, syuf'ah-nya gugur,

sebab dia tidak mau mengganti harga yang ditetapkan dalam akad.

]rilr Lir'i,,i'o$ pito tanah itu sudah dimiliki oleh orang lain).

Maksudnya, ternyata tanah itu hak orang lain selain penjual itu.

tf *fi 'z;*t 't-t dJ1iel v"r g$ ob ,s.;::.lit '€i (uot a ti
pembeli mengambil kembali dari si penjual uang yang telah

dibayarkannya, yaitu sembilan ribu ...). Maksudnyu, karena jumlah

yang telah diterima si penjual darinya, jadi tidak meminta jumlah yang

tercantum di dalam akad.
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'e,Lli'b'e*;rb\.qfrr"na bila barang telah dimiliki).

Maksudnya, oleh orang lain.

U'jat'6aliy (Maka transalcsi pun batal). Maksudnya, transaksi

yang te{adi antara penjual dan pembeli pada tanah tersebut.

,e-3r-Jq (Dengan dinar). Dalam riwayat Al Kasymihani

dicantumkan dengan redaksi, r{ijr d (pada dinar). Redaksi ini lebih

tepat.

"6I*3',-.]j L-b 73)r 9* Aiby (Bita ditemukan cacat pada

tanah itu sedangkan dia tidak berha&). Maksudryu, tidak menjadi
haknya.

e;ii;-;:*; * a\i 
^!! {ur*" dikembatikan kepadanya dua

puluh ribu dirhan). Maksudnya ini kontradiksi yang sangat jeras.

Karena itulah Imam Bukhari mengiringinya dengan ungkapan, j+ii
;;"+z^;h ,y.Lt4r rj,h (Dia [yang berpendapat iniJ telah membolehkan

penipuan ini di antara kaum muslimin). Perbedaannya menurut
mereka, bahwa penjualan yang pertama berpatokan pada pembelian
tanah, dan itu batal. Konsekuensinya tidak harus ada serah terima di
dalam majlis. Karena itu dia hanya boleh mengambil apa yang telah
diberikannya, yaitu dirham dan dinar. Beda halnya dengan
mengembalikan karena cacat, karena jual belinya sah, dan pembatalan
itu atas pilihan (keputusan) pembeli. sedangkan pembelian alat tukar,
itu adalah sah.

Ibnu Baththal berkata, "Kadar disebutkan secara khusus
dengan emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai contoh, karena
menjual perak dengan emas dengan kadar yang berbeda bila dilalnrkan
secara tunai maka menurut ijma' adalah boleh. Jadi, orang yang
mengatakan itu bertopang pada hukum asalnya dalam hal ini, sehingga
dia membolehkan penukaran 10 dirham dan 1 dinar dengan l l dirham
dengan menetapkan yang l0 dirham ditukar dengan r0 dirham dan
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yang I dinar dengan 1 dirham. Sedangkan yang menetapkan pada

ilustrasi tersebut, yaitu I dinar dengan 10 ribu (dirham) agar si pemilik

sytf'ah merasa keberatan dengan harga yang dicantumkan di dalam

bentnk akad lalu dia tidak jadi mengarnbil dengan hak syuf'ah-nyU

sehingga hak syufah-nya gugur dan tidak lagi memperdulikan apa

yang telatr dibayarkannya, karena pernbeli telah melampaui penjual

saat akad.

sementara itu, dalam masalah ini Malik menyelisihinya, dia

rnengatakan, 'Yang jadi acuan dalam hal ini adalah pembayaran yang

ada di tangan penjual. Dengan itulah si pemilik syufah mengambil

lahan itu berdasarkan dalil ijma' yang menyatakan bahwa itu dalam

kepemilikanny4 sedangkan pengembalian karena faktor cacat (aib

pada barang yang dibeli) hanya senilai apa yang telah dibayarkan'.

Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari tentang kontradiksi orang

yang melakukan tipu daya dalam menggugurkan sytf'ah, yang mana

dia mengatakan, ]r'.rlr 
",;Z4,ilttl tlil* ternyata tanah itu telah dimilik

[oleh orang tainfi. Maksudnya, jika ternyata tana]r itu merupakan

milik orang lain selain pernbeli, dan seterusnya. Ini menunjuk&an

bahwa dia sependapat dengan jarrraah dalam hal keberhakan tidak

dapat dikembalikan kecuali apa yang telah diterimanya. Demikian

juga hukum mengembalikan karena lbktor cacat (aib barang)."

Al Karmani berkata, "Inti dijadikannya dinar sebagai penukar

10 ribu dirharn dan 1 dirham dan tidak dijadikannya sebagai penukar

yang l0 ribu saja, karena harga yang seben.trnya adalatr 10 ribu. Jika

dia menjadikan yang 10 dan 1 dinar sebagai penukar harga yang

sebenarnya, tentu terjadi riba. Beda halnya jika kwang I dirham,

karena dinar itu sebagai penukar yang I itu dan yang 1000 kecuaii 1

sebagai penukar yang 10 ribu kecuali satu tanpa unsur kelebihan."

Al Muhallab berkata, "Kesesuaian hadits dengan masalah ini,

karena hadits tersebut menunju}kan bahwa tetangga lebih berhak

tefiadap lahan yang dijual itu daripada yang lain demi menjaga

318 _ FATEI'L BAARI



haknya, sehingga dia semestinya lebih berhak disertakan di dalam

harga, dan tidak diberlakukan penawaran yang lebih tinggi daripada

harga yang sebenarnya. Sahabat yang meriwayatkan hadits ini
memahami kadar tersebut, maka dia lebih mendahulukan tetangga di
dalam akad dengan akad yang ditawarkan kepadanya daripada orang
yang mau membayar dengan melebihkan seperempatnya demi
menjaga hak tetangga yang diperintahkan syariat.'

7t:,t-$t ri-i')L-+td (Dia [yang berpendapat iniJ telah

membolehkan penipuan ini). Maksudnya, tipu daya untuk menjebak

mitra di dalam muslihat bila dia mengambilnya dengan hak syuf'ah
atau membatalkan haknya untuk menghindari muslihat harga dengan

tambahan yang sangat banyak ini. Imam Bukhari mengemukakan

masalah keberhakan yang pernah dikemukakan ini dengan maksud
agar dijadikan landasan, bahwa yang demikian adalah orang yang

sengaja melakuan tipu daya untuk membatalkan syuf'ah. Lalu dia
menambahnya dengan menyebutkan masalah pengembalian barang

karena cacat (aib barang) untuk menjelaskan bahwa cara seperti itu
termasuk penganiayaan, karena semestinya tidak mengembalikan
kecuali apa yang telah diterima, tidak lebih dari itu.

'*tb \* ts,t:s, l+' &,'&) *kt e}tJv lwari
SAIV bersabda, "Jual beli orang Islam tidak boleh mengandung unsur
penyakit, keburukan dan tidak pula pengelabuan). Ibnu At-Tin
berkata, "Kata khibtsah ada yang membacanya khubtsah, itu adalah

dua macam dialek."

Abu Ubaid berkata, "Artinya, barang yang dijual tidak baik,
misalnya orang yang sebenamya tidak boleh dijadikan budak karena

adanya perjanjian damai dengan mereka."

Ibnu At-Tin berkata, "Ini mengenai jaminan budak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu disebutkan secara khusus

karena ada haditsnya. Dia berkata, "sedangkan kata al ghaa'ilah
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berarti melakukan tindakan secara tersembunyi, seperti manipulasi

dan serupanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut merupakan

penggalan dari hadits yang telah dikemukakan secara lengkap di awal

pembahasan tentang jual-beli dari hadits Al Adda' Ibnu Khalid, bahwa

dia membeli seorang budak laki-laki atau budak perempuan dari Nabi

SAW, dan beliau membuatkan suratbukti untgknya: 'ot:"St 6r'l'y'; t*

d'r-+ li ryb rj irs I zil il W'rY.i # h,*r; l' J?1 # "u

#J!. p*;ir (Ini yang dibeli oleh Al Adda' dari Muhammad

Rasulullah SAW, yaitu seorang budak laki-laki atau budak

perempuan, tidak ada penyakit, tidak ada pengelabuan dan tidak ada

keburukan perangai. jual-b,eli antar sesama muslim). Sanad-nya

hasan. Ada juga jalur periwayatan lainnya hingga Al Adda', di sana

juga disebutkan penafsiran kata al ghaa'ilah dengan mencuri, kabur

dan sebagainya, dari perkataan Qatadatr.

Ibnu Baththal berkat4 "Dari hadits ini disimpulkan, batrwa

tidak boleh melakukan tipu daya apa pun dalam jual-beli antar sesama

muslim."

Saya (tbnu Hajar) katakan, alasannya adalah walaupun redaksi

hadits ini berupa berita tapi maknanya adalatr larangan. Dari

keumumannya dapat disimpulkan, bahwa tipu daya dalam jual-beli

apapun antara ses:Ima muslim adalah tidak halal, sehingga termasuk

juga penukaran dinar dengan harga yang lebih tinggr dari yang

semestinya dan sebagainya.

f,U,6 "i.'$,r{:A griSJ'ol lnanwa Abu Rafi'menawar lcepada

Sa'ad bin Malik). Dia adalatr Ibnu Abi Waqqash. Dalam riwayat

Ahmad dari Abdurratrman bin Mahdi dari Suffan Ats-Tsauri

dikemukakan dengan keraguan, bahwa Sa'ad menawar kepada Abu

Rafi' atau Abu Rafi' rnenawar kepada Sa'ad, tapi tidak ada pengaruh

dari keraguan ini.
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JL.j,, ydi\4.(S"buoh rumah dengan harga empat ratus

mits q al). Ini menj elaskan harga rumah tersebut.

Lt'e;1*3 nJ't'l i,llwsi iluit (oio berkata: Dia berkata,

"Seandainya tidak pernah mendengar ....,,) yang mengatakan
pertama adalah Amr bin Asy-Syarid, sedangkan yang kedua adalah
Abu Rafi'. Abdurrahman bin Mahdi telah menjelaskan di dalam
riwayatnya dengan redaksi, tl L,i*i ,r$t:j ,gti'r;j )ui ltatu,lUu
Rofi' berkata, "seandainya tidak pernah mendengar ....,,)
Penj elasannya telah dipaparkan sebelumnya.

Penutup

Pembahasan tentang tipu daya ini memuat 3l hadits marfu,, di
antaranya satu hadits mu'allaq, sedangkan sisanya maushul.
Semuanya merupakan pengulangan pada pembahasan ini dan pada
pembahasan sebelumnya. Selain itu, disebutkan juga sa,nt atsar dan
Ayyrb.
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91. KITAB TA'BIR MIMPI

1. wahyu yang Pertama KaIi Dialami oleh Rasululrah SAW
Adalah Mimpi yang Benar

ht * :t J?, v.Gi 6 J:ti,Uu ,it,t\t *r, *,G a
Yt qi a j \ ,:t{u ,7}r ;2'i2ilr qS\t ;,; U *:, ,J,-l3t;, *i*x*i,; iSoK.#,* baa
lai.;!:ri aa,* Jiei. i ,u;t !3Fj ,23A1 *r:; Cq:,j6.iirllw *::...clt;1rr *tre 1G Ch'A, * ,F
* e ,y1t €,o:u f:n'ei c',-;;, * \, ,*',,4,'i
,# €.b:u f/"rslr t ,irta .l;r,Sw *.ri'i ,'+r, ,*
f :6r(r c ,-t3; .lit ,Sui *.rf "i ,,ri;, ,; { & au,
yui:j\,i*,*'ri'? ,d, ,fi * ,* {Gtt Gbi G;it)

I,! oz,z .,.: o7o.oi -. o 
-'''-,;7 A,e;.(il{ p r; ir:lyi-e -* ,*_ ;y s$, e$j

a. t,la.i -oln, olt.e '*j ,.t*: ,,gS: ilw 4y ,* ,y', ,p ,i)rl;.
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't-s iJ;ss -dt G?ia rJ u U* G-:Jw L:l)t A;;
,ri^-itilr cU,.., I nrj ,;ik ,iutb d ;'t-,:*
z otr ,-: a.-o') - ii;t*st € * s,.6ir,F :,d{t bi63,g1)r'51 *y

t /z/ ,, ., ., c--,, c :t t, :.", "'-iiq,a!. t,i, .,/. 1, )olz
,fr fisS ,.-cjl & U-y .*.-*il'L]l C-, ..j."=Jl ?\y P eS

.o/otrj,, . 9- to .t. *. t o dtl. ./ c .i o ,1o,
-t-#l ft ae.--y t' C.t -*s- ,,p / ,s_tst * A *, I fy
'3i ",r;t -u,<t'&:" Jr,,) ,ig9tat e';i'r;t'otr'1
'.f u,'4 6a atri ,.-k-rf i,r ir" gry)i 'o y.,|r,

rz 
t 

,. : i/ e, r, -. / rc 1 o, o . c , ,. , o, o ( !, , .

l) :-Aii') Jw .U>1 / q y, ,7 ut €1 :4^!)d i.l Lr-lu,

,Jr':Jw .ai:6 *'t *h, 'u Ut i?1$ v; ti6 o*i
'; ty i';f Gi* t& 64 tJ. ,;'; * ,s;i ,eit o']$t v^

ri €f'ri {p: * h, ,k yt J?t"JL;' J.!)';:!r;:"
";:{;. ,q;ij-e \\yr'- t J4. O ,pj 

"U 
I ,4 :u11 Jw

. :': "i.t'.,rri;.., ,,:.,ir! .,7,.. ,o /.1ct o'42,!oz ozo!

--19 c (. .-9 +l dl 49r r .-> r - s) ?-r+ f- f .\:.)y ,-d t-41 ,!-Vy- e *
o"trr/-c

,:.oJ .r/t, t/o. a.. t, ? ?t, ,/ -/o, t c /tlt* i? cuia t-^"i ,g.i-J oq& a*i ,P ,t, Uf ,f ,p Lf jl

,[l qr,* ,e'rf;K.,J+ir ,y,l)l ,'ril,, ,t eori'! L,t +L,j' ?JJ. ' \:t i v, J

'9,t j';;tJY ,";-i' ;-'rJu"'&b fr sW * ';-l'Ct'J7
:, o', oi. . ;,i ,'.,: t o,i tto.1 l-.. .t?, ,,,'., )t ' '{} *. _:- !u, \tg .g'*',J-i'y.i'; &V U.4 5* .tr-
'' i "'": ''o o 

" g'q -F iir* ;'1i 6$ ,u; b.$b ;')l4-j , t'itu Lr ,.+ +i G}.j ..1-* 9j:* ,U'J' ' ?' /Jr/'r . 
\ _-,

.,t\,t ,y

fu! pti*,, )Qur,At?r> ,g.{,li al,: ,{& tt Jv
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6982. Dari Aisyah RA, bahwa dia berkata, ..Wahyu yang
pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar di
dalam tidur. Beliau tidak bermimpi melainkan datang kepadanya
seperti cahaya subuh, kemudian beliau mendatangi goa Hira' dan ber-
tahannuts di dalamnya 

-yakni 
beribadatr- selama beberapa malam,

dan beliau membawa perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi
kepada Khadijah (isterinya), lalu dia pun memberinya perbekalan
yang sama. Hingga akhirnya (pada suatu hari) datanglah kebenaran
kepadanya saat beliau berada di goa Hira'. Seorang malaikat
mendatanginya lalu berkata, 'Bacalah!, Nabi SAW menlawab, ,Alat

tidak bisa membaca- (Lalu beliau menceritakan), Kemudian Jibril
memegang dan mendelaplat hingga aht kehabisan tenaga, setelah itu
melepaslranlcu seraya berlrata, "Bacalah!" Alat tetap menjawab, "Alat
tidak bisa membaca". Lalu untuk kedua karinya, dia memegang dan
mendelraplru hingga alat kehabisan tenaga kemudian melepaskanlat
seraya berkata lagi, "Bacalah!" Aht menjawab, ,,Alat tidak bisa
membaca". Kemudian dia melalrukan hal yang sama untuk ketiga
kalinya, seraya berkata, "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu
yang menciptakan 

-hingga- 
Dia mengajarkan kepada manusia

apa yang tidak dilcetahuinya".'

Setelah itu Rasulullah pulang dalam kondisi gemetar, lantas
menemui istrinya, Khadijah, dan berkata berucap, ,selimuti alat!
selimuti alru!' Mereka kemudian menyelimutinya hingga rasa
takutnya hilang. Beliau lalu bertanya kepada Khadijah, ,wahai

Khadijah, ada apa denganlru ini?' Beliau kemudian menyampaikan
kepada Khadijah prihal yang dialami beliau dan bersabda,,Alat amat
khawatir terhadap diriku'. Khadrjah berkata, 'sekali-kali tidak akan
demikian, bergembiralah. Demi Allah, Dia tidak akan
menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalatr orang yang suka
menyambung hubungan kerabat, jujur berbicara, memikul beban
orang lain yang mendapatkan kesusatran, menjamu tamu serta
mendukung setiap upaya penegakan kebenaran'. Setelah itu Khadijatr
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berangkat bersama beliau menemui Waraqatr bin Naufal bin Asad bin

Abdil Uzza bin Qushai, sepupu Khadljuh atau saudara bapaknya. Dia

adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan

sering menulis Kitab berbahasa Arab. Dia pernah menulis Injil dengan

Bahasa Arab sebanyak yang mampu ditulisnya. Dia juga seorang tua

dan buta. Mendengar itu, Khaduah berkata kepadanya, 'Wahai

sepupuku, dengarkanlah (cerita) dari keponakanmu ini'. Waraqah

berkat4 'Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?' Maka Nabi

SAW memberitahukan kepadanya apa sudah dilihatnya. Waraqah

berkata kepadanya, 'Itu adalah makhluk kepercayaan Allah (Jibril)

yang telah Allah utus kepada Musa. Andai saja aku masih muda dan

hidup ketika engkau diusir oleh kaummu'. Rasulullah SAW bertanya,

'Apaknh mereka akan mengusirht?' Waraqah menjawab, 'Ya. Tidak

seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini melainkan

akan dirnusuhi, dan jika aku masih hidup pada saat itu niscaya aku

akan membelamu dengan segenap jiwa-ragaku'. Kemudian tak berapa

iama Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus (mengalami

masa vakum) hingga Nabi SAW sangat bersedih seperti informasi

yang sampai kepada kami. Beliau berulang kali berlari kencang agar

dapat terjerembab dari puncak-puncak gunung, namun setiap beliau

mencapai puncak gunung untuk menghempaskan dirinya, Jibril
rnenampakkan wujudnya seraya berkata, 'Wahai Muhammad,

sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah'. Spirit ini
kemudian dapat menenangkan dan menstabilkan kembali jiwa beliau.

Setelah itu beliau pulang. Namun manakala rnasa vakum itu masih

terus berlanjut, beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana

sebelumnya; dan ketika beliau mencapai puncak gunung, Jibril

kembali menampakkan wujudnya dan berkata kepada beliau seperti

sebelumnya."

Ibnu Abbas berkata, "Faaliqul ishbaah artinya cahaya

matahari di siang hari dan cahaya bulan di malam hari."
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Keteransan Hadits:

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab ta' bir mimpi).

(Bab wahyu yang pertama dialami oleh Rasulullah SAW

adalah mimpi yang benar). Demikian redaksi dalam riwayat An-
Nasafi dan Al Qabisi. Dalam riwayat Abu Dzar juga seperti itu hanya

saja dalam riwayatnya dari selain Al Mustamli tidak mencantumkan

'bab", dan dalam riwayat yang lairurya disebutkan "bab ta'bir dan

wahyu yang pertama ...". Sementara dalam riwayat Al Isma'ili
dicantumkan, "kitab ta'bir". Sedangkan lafazh basmalah disebutkan

oleh semua periwayat.

Kata ta'bir berkaitan khusus dengan penafsiran mimpi.
Artiny4 upaya menyelami zhahimya untuk mencapai batinnya. Ada
juga yang berkata, "Artiny4 melihat kepada sesuatu lalu mengartikan

sebagiannya dengan sebagian lainnya berdasarkan pematramannya."

Demikian yang dikemukakan oleh Al Azhari. Pengertian pertama

dinyatakan oleh Ar-Raghib, dia berkata "Asalnya dari kata al abru,
yang artinya menyeberang atao beralih dari satu kondisi ke kondisi
lainnya. Penyeberangan air dengan cara berenang atau perahu atau

lairurya diungkapkan secara kfiusus dengan kata al ubuur. Contohnya,
abara al qaumu (kaurn itu menyeberang), seakan-akan mereka

menyeberangi jembatan dari duniake akhirat."

Dia berkata, 'T(ata i'tibaar dq ibrah adalah kondisi yang

mengantarkan dari mengetahui yang tampak kepada yang tidak
tampak. Contohnya, abartu ar-ru'yaa artinya aku menafsirkan mimpi.
Kata ar-ru'yaa arfinya apa yang dilihat seseorang dalam tidurnya
(mimpi)."

Ar-Raghib berkata, "Kata ar-nt'yaa artinya me,ngetahui

dengan indera penglihatan. Digunakan juga sebagai arti mengetahui

dengan cara mernbayangkan, memikirkan, dan pendapat, yaitu
meyakini salah satu dari dua hal yang kontradiktifberdasarkan dugaan

yang lebih kuat."
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Al Qurthubi dalam kitab Al Muftim berkata, "Seorang alim

mengatakan, 'Kata ar-ru'yaa kadang bermakna mimpi, seperti firman

Allah dalam surah Al Israa' ayat 60, /il.q $t'Jig)f jr $! & gt

(Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan

kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia)' . Dia menyatakan

bahwa yang dimaksud adalah berbagai keajaiban yang dilihat oleh

Nabi SAW pada malam Isra'. Padatral Isra' (perjalanan beliau di

malam tersebut) terjadi dalam keadaan terjaga (bukan dalam tidur dan

bukan mimpi)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebaliknya, sebagian mereka malah

berpendapat bahwa ayat itu adalatr dalil bagr kalangan yang

mengatakan bahwa Isra' terjadi dalam keadaan tidur. Namun pendapat

pertama (yakni Isra' terjadi dalam keadaan terjaga) adalah pendapat

yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Dalam pembahasan tafsir

surah Al Isra' telah dikemukakan pendapat Ibnu Abbas, bahwa itu
adalah pandangan mata. Kemungkinan hihnahnya disebut ru'yaa
karena merupakan perkara-perkara gaib yang menyelisihi penglihatan

riil, sehingga menyerupai penglihatan di dalam tidur.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, 'Kata ar-ru'yaa

artinya persepsi-persepsi yang dikaitkan Allatr di dalam hati hamba

melalui tangan malaikat atau syetan, baik dengan nama-nama yang

sebenarnya, dengan julukannya atau pun dengan keduanya. Yang

setara dengan itu dalam keadaan te4aga adalah berupa lintasan-

lintasan pikiran yang kadang muncul tersusun dalam sebuah kisah,

dan kadang muncul dalam keadaan berantakan tidak teraratr.

Demikian inti pendapat Abu Ishaq."

Dia berkata, "Al Qadhi Abu Bakar bin Ath-Thayyib

berpendapat batrwa itu adalatr keyakinan. Dia berdalil bahwa kata ar-

raa'ii (bentuk fa'il dan kata ar-ru'yaa) kadang melihat dirinya

sebagai binatang ternak atau seekor burung misalny4 inj bukan

persepsi, tapi sebagai kepercayaan, karena kepercayaan kadang
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berbeda dengan apa yang diyakini."

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat pertama lebih tepat,

sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Ath-Thaibi adalah
perumpirmaan, karena persepsi adalah yang terkait dengannya bukan
dengan dzatnya."

Al Maziri berkata, "Banyak pendapat orang mengenai hakikat
mimpi, bahkan orang-orang non-muslim mendefinisikannya dengan
pengertian yang tidak benar, karena mereka merusaha berpatokan
pada hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh logika dan tidak
bertopang pada dalil. Mereka tidak mempercayai dalil-dalil naqli
sehingga pendapat mereka sangat beragam. Orang yang berafiliasi
kepada bidang kedokteran mengaitkan semua mimpi kepada berbagai
hal, misalnya orang yang banyak lendir maka akan melihat bahwa dia
tengah berenang di air, dan sebagainya, karena ada pertalian air
dengan tabiat lendir. Orarg yang dominan dengan kuning maka akan
melihat api dan naik ke angkasa, demikian seterusnya. Walaupun
dapat diterima oleh logika, dan Allah telah memberlakukan kebiasaan
(hukum alam) dengan ketentuan itu, namun tidak dapat dijadikan
sebagai dalil dan tidak bisa dipaksakan berpatokan dengan kebiasaan,
karena menetapkan sesuatu berdasarkan kemungkinan adalatr tidak
tepat.

Orang yang berafiliasi kepada filsafat mengatakan, bahwa aura
yang berlaku di bumi adalatr laksana ukiran alam semesta, apa pun
terjadi di sana maka akan terukir di sini. Anggapan ini lebih rusak
daripada yang pertama, karena memastikan tanpa dalil, sedangkan
aura hanya merupakan sifat fubuh, sedangkan mayoritas yang te{adi
di alam semesta hanyalatr gejal4 dan gejala tidak dapat diukirkan.
Yang benar adalah pandangan yang dianut oleh Ahlus Sunnah, bahwa
Allah menciptakan keyakinan-keyakinan di dalam hati orang yang
tengah tidur sebagaimana menciptakarurya di dalam hati orang yang
tengalr te4aga. Ketika Allah menciptakarurya, seakan-akan terlihat
sebagai pertanda perkara-perkara lain yang diciptakan-Nya pada
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kondisi lairurya. Walaupun apayang terjadi berbeda dengan apa yang

diyakini, namun itu tampak seperti terjadi dalam keadaan terjaga.

Contohnya, Allah menciptakan awan sebagai pertanda hujan, namun

kadang kejadiannya berbeda. Keyakinan-keyakinan itu kadang te{adi
dengan peran malaikat, sehingga setelahnya terjadi sesuatu yang

menggembirakan, atau dengan peran syetan sehingga setelahnya

te{ adi sesuatu yang membahayakan."

Al Qurthubi berkata, "Sebab mereka mencampurinya dengan

hal-hal yang tidak syar'i adalah karena mereka tidak mempercayai
jalan lurus yang diajarkan oleh para nabi. Penjelasarurya, mimpi
merupakan penglihatan batin, dan pengetahuan tentang hakikatnya

memang disembunyikan dari kita. Karena itu, sikap yang paling baik
adalah kita tidak perlu tahu maknanya, tapi banyak makna yang

didengar dan dilihat yang tersingkap kepada kita, namun itu hanya

merupakan perkara-perk ar a y ar;tg glob al, tidak detai 1."

Al Qurthubi menukil dari salah seorang ulama dalam kitab Al
MuJhim, bahwa Allah mempunyai malaikat yang bertugas

menampakkan mimpi-mimpi kepada orang yang tidur dengan

menampakkan gambaran-gambaran yang terlihat seolah-olatr nyata.

Ifu terkadang menjadi contoh yang sesuai dengan kejadian di alam

nyata dan kadang menjadi contoh untuk makna-makna yang logis.

Kedua kondisi ini kadang menjadi berita gembira dan kadang sebagai

peringatan.

Dia berkata, "Apa yang dinukilnya tentang malaikat perlu

dicocokkan dengan keterangan syariat, kalau tidak demikian, maka

boleh jadi Allah menciptakan gambaran-gambaran itu tanpa melalui
malaikat. Ada juga yang mengatakan, bahwa mimpi adalah bayangan

tentang khayalan yang dijadikan Allah sebagai pertanda mengenai apa

yang pernah terjadi atau yang akan terjadi.'l

Al Qadhi Iyadh berkata, "Terjadi perbedaan pendapat

mengentr.i orang yang tidur lelap. Ada yang mOngatakan batrwa
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mimpinya tidak benar dan tidak sebagai pertanda bagny4 kffina

orang yang tertidur lelap tidak mengetahui sesuatu karena seluruh

komponen hatinya ikut terlelap. selain itu, tidur mengeluarkan

manusia dari sifat-sifat membedakan, menduga dan membayangkan,

sebagaiman a halyamengeluarkannya dari sifat ilmu (mengetahui)."

Yang lain berkat4 "Bahkan orang yang tertidur dengan hati

yang lelap bisa me,nduga dan membayangkan. Memang tidak

mengetatrui karena tidgr adalatr kondisi yang menghalang terjadinya

keyakinan-keyakinan yang benar. Benar, batrwa sebagian unsur

hatinya tidak tidur, dan itu kadang dijadikan Perump,Imaan. Saat itu

dia bisa membayangkan tanpa dibuat-buat, karena penglihatannya

bukan hakikat adanya pengetahuan dan tidak dapat membedakan,

namun masih tersisa yang bisa dijadikan perumpamaan."

Al Qurthubi lebih menguatkannya, bahwa ketika tidur, mata

Nabi SAW tertutup tapi hatinya tidak tidur, karena itulah ada yang

membatasinya dengan "mengetahui", karena itu dia mengatakan,

'tepat menggambarkan". Karena orang yang bermimpi hanya bisa

melihat bentuk yang diketaftui inderanya saat keadaan terjaga. Hanya

saja bayangan-bayangan itu tersusun sedemikian rupa di dalam tidur

sehingga menjadi bentuk yang tidak pernah diketahuinya sehingga

menjadi pertanda mengenai perkara yang sangat jarang. Misalny4

melihat kepala orang dengan tubuh kuda dan memiliki dua sayap.

Kemudian kriteria "pertanda" mengisyaratkan kepada mimpi yang

benar yang kejadiannya berurutan (tidak kacau).

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al

uqaili dari riwayat Muhammad bin Ajlan, dari Salim bin Abdillah bin

IJmar, dari ayahnya, dia berkat ai 61 Szlt ,5;Al Uj U :i66 W'fr g
'&i #il' .rp !,'1r,t |i*,v i,Sa U#6 Wi'olU- r; W ciij'

J4#i-r sl6 ,l?, Jyr:4t;rs rt(':i '}SA'?6"Y1ri )+ 7 t; ,J*

et qjrt W ,/ir api'u#' i q{t ,:o:r-i./' U;}' aE ;;,}t o')i
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'+jJ.i (Llmar berjumpa dengan Ali lalu dia berkata, "Wahai Abu Al

Hasan. Seseorang yang bermimpi suatu mimpi, di antaranya ada yang

benar dan ada pula yang bohong." Ali berkata, "Benar, alat pernah

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada seorang hamba pun

baik lahi-laki maupun perempuan yang terlelap tidur kecuali ruhnya

keluar menuju Arsy. Maka orang yang tidak terbangun sebelum Arsy

itulah mimpi yang benar, sedangkan yang terbangun sebelum Arsy

malra itulah mimpiyang bohong'.")

Adz-Dzahabi dalam kitab At-Talkhish berkat4 "Ini hadits

munkar, tidak di-shahih-kan oleh penulis. Kemungkinan terjadi

kesalatran dari orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Ajlan."

Saya Qbnu Hajar) katakan, dia adalah Azhar bin Abdillah Al
Azdi Al Khurasani. Al Uqaili menyebutkannya di dalam biografinya

dan mengatakan, bahwa itu tidak terpelihara. Kemudian dia

menyebutkan sebagiannya dari jalur lairurya, dari Israil, dari Abu

Ishaq, dari Al Harits dari Ali, lalu dia menyebutkan perbedaan antara

mauquf danmarfu'.

Ibnu A1 Qayyim menyebutkan suatu hadits marfu' tanpa

penisbatan, pt:,lir 4 *"'"pt 1'*i'nt yfit ti)"ttl, (Sesungguhnya

mimpi seorang mulonin adalah perkataan yang digunakan Tuhannya

wntuk berbicara dengan hamba di dalam tidur). Hadits ini disebutkan

dalam kitab Nawadir Al Ushul karya At-Tirmidzi dari hadits Ubadah

bin Ash-Shamit yang diriwayatkan dalam judul ketujuh puluh

delapan, yaitu dari riwayatnya yang berasal dari guunya, Umar bin

Abi Umar, seorang yang dipertanyakan kredibilitasnya, dan di dalam

s an a d-ny a terdap at Junaid.

Ibnu Maimun mengatakan dari Hamzah bin Az-Zubair, dai
IJbadah, Al Hakim berkata, "seorang ahli tafsir mengatakan tentang

firman Allah dalam surah Asy-Syuuraa ayat 51, iU' ilK of #.'o'& tt

i+ :t)j'H'tl +j\l (Oo" tidak ada bagi seorang manusia pun
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bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan

wahyu atau di belalcang tabir) maksudnya adalah di dalam tidur.

Mimpi para nabi adalah wahyu, dan ini berbeda dengan mimpi selain

para nabi. Wahyu tidak dimasuki celah karena te4aga, berbeda dengan

mimpi selain para nabi yang terkadang dimasuki syetan."

Al Hakim juga berkata, "Allah menugaskan malaikat untuk

menangani mimpi, yaitu dengan melihat kedaan manusia dari Lauh

Mahfuzh, lalu diambil darinya dan dibayangkan gambaran kisalrnya

untuk masing-masing orang. Ketika tidur hal-hal tersebut

digambarkan dengan jalan yang brjak sehingga menjadi berita
gembira, peringatan atau celaan bagrnya. Sementara manusia kadang

dikuasai oleh syetan, karena sangat kuatnya permusuhan antara

manusia dengan syetan, maka syetan membuat tipu daya dengan

berbagai cara dengan maksud merusak urusan manusia dengan segala

cara. Syetan menyamarkan mimpinya, baik dengan membuatnya salah

dalam memahaminya atau membuatnya lengah terhadapnya."

Selain itu, semua mimpi dapat diringkas menjadi dua jenis,

yaitu:

l. Mimpi yang benar, yakni mimpi para nabi dan orang-orang

shalih yang mengikuti para nabi, dan kadang juga dialami oleh

selain mereka namun sangat jarang, yaitu bilamana mimpinya
sama dengan kejadian di alam nyata.

2. Mimpi hampa (mimpi kosong), yaitu mimpi yang tidak
memperingatkan apa-apa. Jenis yang kedua ini ada beberapa

bagran, yaifu:

a. Permainan syetan untuk membuat sedih orang yang

bermimpi, misalnya dia bermimpi kepalanya

terpenggal, lalu dia mengikuti kepalanya, atau

bermimpi terjatuh dari ketinggran dan tdak ada yang

menolongnya, dan sebag arnya.

b. Bermimpi bahwa ada malaikat yang menyuruhnya
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melakukan perbuatan haram misalnya, dan perbuatan-

perbuatan yang mustalih dan serupanya.

c. Bermimpi tentang apa yang dipikirkannya saat terjaga,

atau yang diangankannya. Mernang kadang seperti itu,

mimpi kadang menggambarkan apa yang sedang

dipikirkan atau yang sedang mendominasi pikiran, dan

seringkali itu terjadi atau merupakan kejadian yang

baru berlalu.

Kemudian Imam Bukhari mengemukakan hadits Aisyah

tentang wahyu yang mula-mula diterima oleh Nabi SAW. Haditsnya

telatr dikemukakan di awal kttab Ash-Shahih ini, dan saya telah

menjelaskannya di sana. Kemudian saya menemukan beberapa hal

yang terlewatkan, di antaranya adalah penafsiran 8, fur'f;ylfuacalah
dengan [menyebutJ nama Tuhanmu). Di sini akan saya kemukakan

redaksi riwayatnya belum disinggung sebelumnya, yaitu yang berotasi

pada Az-Z;rhi dari Urwah, dari Aisyah. Imam Bukhari telah

mengemukakannya di tiga tempat dari Yahya bin Bukair, dari Al-
Laits, dari Uqail, dari Az-ZtJhi, namun dia mengemukakan dengan

redaksinya yang telah dikemukakan di awal kitab Ash-Shahih int.

Selain itu, dia mengaitkannya dalam penafsirannya dengan riwayat

Yunus bin Yazid dan dia menyebutkan dengan redaksinya. Sementara

di sini disertai dengan riwayat Ma'mar dan dia menyebutkan dengan

redaksinya.

,;S,rllt (Yang benar). Dalam riwayat Uqail dicantumkan

dengan redaksi, 'zils$ tt (Yang benar). Makna keduanya sama bila

dikaitkan dengan perkara-perkara akhirat karena dialami oleh para

nabi. Sedangkan bila dikaitkan dengan perkara-perkara duni4 maka

kata ash-shaalihah lebih k*rusus daripada ash-shaadiqah. Jadi, semua

mimpi Nabi SAW adalah benar (secara harfiyah, ash-shaadiqah) dan

yang baiknya (secara harfiyah, ash-shaalihah) adalah yang paling

banyak. Sedangkan yang tidak baik terkait dengan perkara dunia
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adalah seperti mimpi tentang perang uhud. Mimpi selain para nabi
berada di antara yang umum dan yang khusus jika kata ash-shaadiqah
kita tafsirkan sebagai mimpi yang tidak perlu dita'bir. Apabila kita
menafsirkannya sebagai mimpi-mimpi kosong, maka ash-shaalihah
lebih khusus.

Al Imam Nashr bin Ya'qub Ad-Danuri dalam kitab At-Ta'bir
Al Qadiri berkata, "Mimpi yang benar adalatr mimpi yang benar-benar
terjadi, atau yang menafsirkan dalam tidur, atau yang mengabarkan
tentang sesuatu yang tidak bohong. Sedangkan mimpi yang baik
adalah mimpi yang menyenangkan.',

pt 1.-Jd'J, ArE lt (Melainkan datang kepadanya seperti

cahaya subuh). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan
redaksi €rit-+ seperti riwayat Uqail. Ibnu Abi Hamzah berkata,

"Diserupakannya mimpi beliau dengan cahaya subuh, karena
matahari kenabian adalah mimpi yang menjadi titik permulaan
cahayanya, dan cahaya itu terus berkembang hingga terbitnya
matahari. Karena itu, barangsiapa yang batinnya bercahay4 maka
lebih cepat membenarkan, seperti Abu Bakar. Sedangkan orang y.ang
batinnya gelap, maka lebih cepat mendustakan, seperti Abu Jahal.
Manusia lainnya berada di antara dua kedudukan ini, masing-masing
mereka berada pada posisi yang sesuai dengan kadar cahaya yang
dimilikinya."

it-* gli- lUendatangt goa Hira).Ibnu Abi Hamzatr berkata,

"Hilsnah disebutkannya menyendiri di dalam goa Hira' secara khusus,
karena berdiam di sana memungkinkannya melihat Ka'bah, sehingga
di tempat tersebut ada tiga ibadah yang dapat dilalnrkan, yaitu:
menyendiri, beribadatr dan memandang ke Baitullah.,,

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya, itu berasal dari perkara
syariat yang masih ada di kalangan mereka, yaitu tradisi i'tikaf,
sebelumnya telah dijelaskan batrwa waktu beliau menyendiri adalah
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pada bulan Ramadhan, dan suku Quraisy memang biasanya

melakukan itu, seperti halnya puasa Asyya'. Di sini ada tambahan,

bahwa mereka tidak menentang Nabi SAW'melakukan hal itu di goa

Hira' adalah karena kakek beliau, Abdul Muththalib, adalah orang

Quraisy pertama yang berkhalwat (menyendiri) di sana' Mereka

menghormatinya karena kemuliaannya di samping usianya yang sudah

tua, lalu kebiasaan itu diikuti oleh orang yang mengikutinya. Jadi,

Nabi SAW berkhalwat di tempat kakeknya, dan paman-paman beliau

menyerahkan itu kepadanya karena beliau sangat terhormat di

kalangan mereka.

2ijjr ."tii d.t{lt (selama beberapa malam). Al Karmani

berkata, ..Kemungkinan mengandung makna banyak, karena 'banyak'

memerlukan angka atau bilangan, dan ini sesuai dengan konteks di

slnl.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tentang sesuai dengan konteksnya,

memang benar, sedangkan yang pertama tidak, karena kebiasaan

mereka dalam mengungkapkan banyak adalah dengan mengunakan

timbangan kata, sedang dalam mengungkapkan yang sedikit adalah

dengan angka atau bilangan.

syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamzah menyatakan, bahwa

yang dimaksud adalah banyak, karena kata al adad ada dua macam,

bila diungkapkan secara mutlak maka maksudnya adalah jumlah yang

sedikit dan banyak, seolah-olatr Aisyah mengatakan, 'malam yang

banyak'.

A1 Karmani berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai

ibadah Nabi SAW saat itu, bagaimana beliau beribadah, apakah

mengikuti syariat terdahulu atau tidak? Pendapat kedua (yakni tidak

mengikuti syariat yang lalu) adalah pendapat jumhur. Alasannya, jika

memayang ya, tentu ada nukilannya, dan jika memang demikian, tentu

hal itu akan menyebabkan beliau dijauhi. Lalu, bagaimana beliau

beribadah saat itu? Ada yang mengatakan, bahwa cata beliau
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beribadah saat itu adalah berdasarkan cahaya-cahaya makrifat yang

dianugerahkan kepada beliau. Ada juga yang mengatakan sesuai

dengan mimpi beliau, ada pula yang mengatakan dengan bertafakkur,

dan ada juga yang mengatakan dengan menjauhi apa yang biasa

dilakukan oleh kaumnya. Al Adami dan beberapa periwayat

menguatkan pendapat yang pertama. Kemudian. mereka berbeda

pendapat mengenai kepastiannya sehingga menjadi delapan pendapat,

yaitu bahwa beliau mengikuti syari'at Adam, atau Nuh, atau Ibrahim,

atau Musa, atau Isa, atau suatu syariat, atau semua syariat atau ragu-

ragu."

,i\:# (Latu dia pun memberinya perbekalan). Dalam riwayat

AI Kasymihani disebutkan tanpa kata ganti.

,-.4+4, (Yang sama). Pada pembahasan tentang permulaan

wahyu dikemukakan, bahwa kata ganti ini kembali kepada kata ul$Jr.

Kemungkinan juga kembali kepada katailjt, atau kembali kepada

ii*fr lyat<"i seperti untuk kegiatan serupa) atau kembali kepada itS[t
(yakni seperti untuk keperluan ktralwat) atau kembali kepada 'aSt ;it
(yakni seperti untuk keperluan ibadah).

Guru kami, Al Bulqini menguatkan, bahwa kata ganti itu
kembali kepada iL.lt (tahun), dia menyebutkan dari riwayat Ibnu

Ishaq,'u'o;E U *- *i\Lai- {J,,yfP f y e l, jlL;s- os

fit it (Beliau berangkat ke goa Hira' setiap tahun selama sebulan

untuk beribadah di sana. Beliau memberi maknn orang-orang miskin
yang mendatangtnya). Dia berkata, "Secara teksfual, maksudnya

adalah berbekal yang sama adalah dalam tahun berikutnya, bukan di
tahun itu juga."

Saya menguatkan perkiraan ini, tapi kemudian saya fahami,

batrwa masa berkhalwat adalah sebulan, yang mana beliau berbekal

unhrk beberapa hari, bila perbekalan itu telatr habis beliau kembali ke
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keluarganya lalu menambah perbekalan sebanyak itu juga. Karena

mereka bukan termasuk golongan orang yang berlimpah
penghidupannya. Biasanya, bekal mereka berupa susu dan daging, dan

itu tidak dapat disimpan lama hingga sebulan agar tidak cepat rusak.

Apalagi seperti yang tadi disebutkan beliau juga memberi kepada

orang yang data4g kepadanya.
l-l t' I a.l!il eai uV (Hingga akhirnya datang kebenaran kepadanya).

Kata o-!L di sini sesuai dengan makna asalnya, yakni keberadaan

beliau di goa Hira' berakhir dengan datangnya malaikat itu, setelatr itu

beliau tidak lagi berkhalwat. Kalimat 4 berarti watryu datang

kepada beliau secara tiba-tiba.

An-Nawawi berkata, "Karena saat ifu beliau tidak sedang

menantikan wahyu."

Penafian ini perlu dipertimbangkan, mengingat wahyu pernah

datang beberapa kali kepada beliau di saat tidur, demikian yang

dikatakan oleh guru kami, Al Bulqini, dan dia menyandarkannya

kepada riwayat yang dinukil oleh Ibnu Ishaq dari Ubaid bin Umar, ffi

u; ?tgitVur;\iill,,Jlr'u@t e'ieiG"*tt6J' .'C 
'i gs got*o

beliau pernah rnengalami di dalam tidur mirip dengan apa yang

beliau alami di saat terjaga, yaitu direnghth, disuruh membaca dan

sebagainya). Sedangkan dugaan bahwa mimpi itu pasti terjadi di saat

terjaga sehingga beliau menantikannya. Ini perlu ditinjau lebih jauh,

dan yang lebih utama tidak berpendapat demikian.

Tentang kata ti-;,l (kebenaran), Ath-Thaibi berkata,

"Maksudnya, perkara yang benar, yaifu *"hyo, atau utusan yang haq,

yaitu Jibril."

Guru kami berkata, "Maksudnya, perkara yang sangat jelas,

atau maksudnya adalah malaikat yang membawa kebenaran, yaitu

perkara yang menunjukkan batrwa beliau diutus."
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irf-iir i;Liri (Seorang malailmt mendatanginya). Dalam

pembahasan tentang permulaan wahyu telah dikemukakan keterangan

tentang huruf fa'dalam kalimat irf-jir 'o;4,yaitu bahwa ini adalah

sebagai penafsiran. Guru kami, Al Bulqini, berkata, "Kemungkinan
fungsinya untuk mengurutkan. Artinya, dengan datangnya kebenaran

maka tersingkaplah perkara yang ada di dalam hati, setelah itu
datanglah malaikat. Kemungkinan juga fungsinya sebagai sababiyah
(menunjukkan makna sebab), artinya hingga ditetapkan dengan

datangnya wahyu, maka disebabkan oleh itu datanglah malaikat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini lebih mendekati daripada yang
sebelumnya.

*f. (Di dalamnya [di dalam goa HiraD. Ini menolak dugaan

bahwa malaikat itu tidak mendatangi beliau di dalam goa, tapi
berbicara kepada beliau sedangkan beliau sAw berada di dalam goa

dan malaikat itu di pintu goa. Saya telah menisbatkan tambahan ini
dalam penafsiran kitab Ad-Dalail karya Al Baihaqi dengan mengikuti
guru kami, Al Bulqini, kemudian saya menemukannya di sini. Jadi,
penisbatan itu lebih tepat, karena itulah saya sertakan pula di sana.

Guru kami, Al Bulqini, berkat4 "Malaikat tersebut adalah
Jibril sebagaimana yang disebutkan dalam perkataan Waraqah.,, Juga
sebagaimanayarrg telah dikemukakan dalam hadits Jabir, bahwa yang
mendatangi beliau di gua Hira adalatr Jibril.

Dalam kitab SyarfuAl Quth Al flalabi disebutkan, .Malaikat di
sini adalah Jibril, demikian yang dikatakan oleh As-Suhaili."

Guru kami merasa kaget dengan pernyataan ini, dia pun
berkata, "Ini tidak diperselisihkan, maka tidak selayaknya dinisbatkan

kepada As-Suhaili saja. Huruf lam pada kata ir*jt berfungsi untuk

menunjukkan makna diketahuinya hal itu, yakni bahwa itu adalatr

malaikat, bukan manusia. Huruf lam tersebut diartikan bahwa beliau
pemah mengetahuinya jika kecuali bila diartikan bahwa itu yang
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pemah beliau ketahui ketika beliau masih kanak-kanak. Atau lafazh
ini dilihat dari sisi Aisyah, dan dia menceritakan apa yang telah

diketahuinya."

Al Ismaili berkata, "Huruf lam tersebut ber.fungsi sebagai

ungkapan terhadap apa yang diketahui setelahny4 bahwa itu adalah

malaikat. Dalam riwayat asalnya menggunakan redaksi, ,wa er;+i

(sesuatu yang datang mendatangtnya), dan ternyata yang datang itu
adalah malaikat. Nabi SAW mendapat pemberitahuan tentang

hakikatnya saat beliau menceritakarmya. lni terkesan seolatr-olah

bahwa beliau tidak mengetahuinya sebelum itu."

Ada riwayat yang menyebutkan secara jelas batrwa itu adalah

Jibril. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam Al Musnad dai
jalur Abu Imran Al Khauni, dari seorang laki-laki, dari Aisyah, lif

Jt-;r+ o6j u.i etg a;;rq };-6:t},r p, * }t, ,,l} it l?;
urt j .?1flt!$ t5;;i ,*)ui ,lsyt 62 ,fi L::i,i ,i'i, ;65b illt'g;t
i-\;' '4 i,lui ,qjalt)Lvi gfurLa'i rJtlr * **';t 6i
(Bahwa Rasulullah SAW beri'tiluf bersama Khadijah, dan itu

bertepatan dengan bulan Ramadhan. Pada suatu hari beliau keluar

lalu mendengar, "Assalamu alaikum". Beliau bersabda, "Maka aku

mengiranya jin. Lalu dia berkata, 'Bergembiralah kalian, karena

sesungguhnya As-Salaam adalah baik'." Kemudian di hari lainnya

beliau melihat Jibril di atas matahari, dia mempunyai sayap di
belahan Timur bumi dan sayap di belahan Barat bumi. Beliau

berkata, "Makn alat merasa talrut terhadapnya.') Di dalamnya juga

disebutkan redaksi, )-'r'g,Ji.i s:, tJ^i<i eiE ifi (Bahwa malaikat itu

mendatanginya, lalu berbicara kepadanya hingga menjadi ramah

dengannya).

Secara tekstual, semua yang beliau alami terjadi di dalam goa,

n:rmun dalam riwayat Mursal Waid bin (Jmardisebutkan, ,* g*1A
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i-l:iUttbyqf' * !$i (Lalu dia mendudukkanku di atas permadani

yang bertahtakan permata dan mutiara). Kata durnuuk berarti sejenis

alas yang berbulu (permadani). Dalam riwayat Mursal Az-Zuhri
disebutkan, # f-f # e *6 (Lalu dia mendudukkanku di

atas tempat dudukyang mulia lagi menakjubkan).

Guru kami memberitahukan bahwa usia Nabi SAAW saat

Jibril mendatangrnya di gua Hira adalah 40 tahun menurut riwayat
yang masyhur. Kemudian dia mengemukakan sejumlatr pendapat

lairurya, yakni ada yang mengatakan 40 hari lebih satu hari. Ada juga
yang mengatakan lebih 10 hari, ada pula yang mengatakan lebih 2
bulan, bahkan ada yang mengatakan lebih 2 tahun, 3 tahun dan 5

tahun.

Selanjutnya guru kami berkata, "trtu terjadi pada hari Senin
siang. Ada perbedaan pendapat tentang bulannya, ada yang
mengatakan, itu terjadi pada bulan Ramadhan, tanggal 17, adayang
mengatakan tanggal 7, dan ada juga yang mengatakan tanggal l4."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang benar bahwa itu terjadi pada
bulan Ramadhan, berdasarkan riwayat yang telah dikemukakan,
batrwa bulan dimana beliau didatangi malaikat di goa Hira' adalatr
bulan Ramadhan. Berdasarkan hal ini, maka usia beliau saat itu adalah
40 tahun 6 bulan. hi tidak termasuk pendapat-pendapat yang
diceritakan oleh guru kami.

Guru kami berkatq 'Apa yang menguatkannya akan

dikemukakan nanti, yaitu pendapat yangmengatakan bahwa watryu di
dalam tidw terjadi selama 6 bulan. Ada yang mengatakan bahwa itu
terjadi pada 17 Rajab. Ada juga yang mengatakan di awal bulan
Rabi'ul Awwal, dan ada pula mengatakan di hari ke-8 Rabi,ul
Awwal."

Dalam riwayat Ath-Thayalisi yang telah saya singgung
disebutkan bahwa datangnya Jibril ketika Nabi sAw hendak kembali
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kepada keluarganya, tiba-tiba beliau melihat Jibril dan Mikail. Lalu

Jibril turun ke bumi sedangkan Mikail tetap berada di antara langit

dan bumi. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa peristiwa itu terjadi di

akhir bulan Ramadhan. tri adalah pendapat lainnya sebagai tambahan

terhadap pendapat-pendapat yang telatr dikemukakan, dan

kemungkinan ini yang paling mendekati kebenaran.

'r;t irlldl (Dia kemudian berkata, "Bacalah!') Guru kami

berkata, "secara tekstual, tidak ada ucapan lain dari Jibril sebelum

kalimat ini, tidak pula salam. Namun kemungkinan Jibril memberi

salam sebelum itu, tapi tidak diceritakan di sini karena sudah biasa.

Malaikat juga memberi salam kepada Ibratrim ketika mereka masuk

ke tempatnya. Kemungkinan juga memang Jibril tidak memberi

salam, karena maksudnya saat ifu adalah menunjuktcan besar dan

dahsyatnya perkara. Memulai salam ditetapkan untuk manusia, bukan

dari malaikat walaupun kadang malaikat memulai salam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kondisi dimana para malaikat

rnemberi salam kepada Ibratrim adalatr mereka dalam wujud manusia,

sehingga tidak dapat dikaitkan dengan peristiwa ini. Selain itu, mereka

memberi salam kepada para penghuni surga karena biasanya perihal

akhirat berbeda dengan perihal dunia. Saya telatr menyebutkan

riwayat Ath-Thayalisi, bahwa Jibril memberi salam terlebih dahulu,

dan tidak ada nukilan bahwa Jibril memberi salam ketika

memerintahkan untuk membaca.

a"v"i iyl-ht * Vt'i ,)rrt (Maka Nabi SAW meniawab).lni

sesuai dengan redaksi haditsnya dari awal hingga bagran ini, yaitu

dengan redaksi hadits secara mursal. Se,perti itu pula yang

dicantumkan pada pernbatrasan tentang tafsir dalam riwayat tentang

permulaan wfryg, namun ada perbedaan, apakah di situ disebutkan,

a lQ r-.if f iSA 1n 
"Uou 

menj awab, " Aht tidak bisa membaca.' ) ata.u
t ' ot

disebutkan, Btti Uf l-; ,'.-ii (Alat meniawab, "Alat tidak bisa
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membaca-") Kedua redaksi ini digabungkan dalam riwayat Yunus
yang diriwayatkan oleh Musli*, y)4.w:1t; 'l-ij :)w!, l\eliau
menceritakan, "Alru menjawab, 'Alat tidak bisa membaca'.')

Guru kami, Al Bulqini, berkata, "secara tekstual, Aisyah
mendengar itu dari Nabi SAW, sehingga riwayat ini bukan riwayat
mursal sahabat."

! -' "' ,$ .as6.$1 s ,i;}i (Alat kemudian menjawab, ,,A|ru
*€."

tidak bisa membaca." Kemudian dia memegang dan mendeknph).
Redaksi ini sebagai bukti bahwa pola kata afal berfungsi sebagai

keterangan, namun mereka (ahli bahasa) tidak menyebutkannya.

Demikian pendapat yang dikatakan oleh guru kami, Al Bulqini,
kemudian dia berkat4 "Kemungkinan juga makna malaikat Jibril
ketika itu berada di pintu goa Hira' untuk meminta beliau membaca,

bahwa itu mungkin terjadi."

't:;-jy,,:ui (Dia kemudian berkata, "Bacalah!') Guru kami, Al

Bulqini berkata, "Kisah ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh
Jibril dengan ini adalah agar Nabi SAW mengucapkan nash yang

diucapkannya, yaitu perkataan, l;jt. litrif tidak langsung mengatakan
90a,

lanjutan dal:- (pt agar tidak muncul dugaan bahwa redaksinya,'F

(katakanlah);'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, rahasia di balik itu semua adalah

sebagai ujian di awal sehingga siap menghadapi apa yang terjadi
berikutrya. Selanjutrya guru kami berkata, "Kemungkinan juga

dengan perkataan, i;j1, fiUrit mengisyaratkan apa yang tertulis pada

permadani sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq.

Karena itulah beliau menjawabnya, ?l6rw:1u; (Alat tidak bisa

membaca). Maksudny4 saya seorang buta huruf, tidak dapat

membaca dan menulis. Yang pertama lebih tepat, yaitu bahwa

maksudnya adalah agar beliau me,ngucapk *, l,ji\.-

/
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini dikuatkan oleh
riwayat Ubaid bin Umar yang menyebutkan bahwa itu terjadi saat

tidur (dalam mimpi beliau), sebagaimana yang telah disinggung di
muka. Beda halnya dengan hadits Aisyah, karena haditsnya

menyebutkan bahwa peristiwa itu tedadi dalam keadaan te{aga.

Kemudian guru kami membicarakan tentang apa ymg tertulis

pada permadani itu, dia berkata, "\:rit (bacatah) maksudnya adalah

bacalah bagian yang aku bacakan, yaitu ayat-ayat pertama dari surah

Al Alaq. Kemungkinan juga ayat-ayat dari seluruh Al Qur'an.
Berdasarkan pengertian ini, maka Al Qur'an diturunkan sekaligus, dan

berdasarkan pengertian lainnya berarti Al Qur'an diturunkan secara

berangsur-angsur. Dengan menghadirkan keseluruhanya sekaligus

rnengisyaratkan bahwa bagian akhimya menjadi sempurna dengan

adanya keseluruhanny4 kemudian menjadi sempurna dengan adanya

rincian atau tahapan."

3-;iir A e.-\ o-tr; lUingga aku kehabisan tenaga). Dalam

pembahasan tentang permulaan wahyu telah dikemukakan bahwa kata

ul jahudu diriwayatkan dengan harakat fathah dan dengan harakat

dhammah pada huruf dal besertaketerangan tentang alasannya.

At-Turbasyti berkata, "Menurutku, orang yang mengatakan

bahwa kata al jahd dibaca dengan harakat fathah hanyalah

memprediksi, karena jika demikian maka artinya batrwa malaikat itu
mendekap beliau hingga malaikat itu menghabiskan tenaganya, tidak
iebih dari itu. Ini pendapat yang tidak tepat, karena fisik manusia tidak
dapat menandingi kekuatan malaikat, apalagi di permulaan kejadian.

Selain itu, dalam hadits ini disebutkan batrwa beliau merasa takut
dalam halini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak menutup kemungkinan bahwa

Allah memberinya kekuatan dalam hal itu dan itu merupakan salah

satu mukjizat beliau. Ath-Thaibi menanggapi, bahwa saat itu Jibril
tidak berwujud dengan bentuknya sebagai malaikat, sehingga

344 - TATUUL BAARr



kekuatannya habis karena wujudnya saat mendatangi beliau dan

mendekapnya. Dia berkata, "Jika riwayat ittr shahih, maka tidak jauh

dari kemungkinan tersebut. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya yang rajih cukup jelas

karena kisahnya sama. Riwayat dengan harakat dhammah tidak
mengandung kejanggalan, dan itulah yang dinyatakan oleh mayoritas

periwayat, sehingga itu dianggap rajih walaupun yang lainnya juga

ada arahnya Crln1 kami, Al Bulqini menyatakan, bahwa subjek dari

kata {. adalah Liit, perkiraannya adalah, e:LjE.Lri' e { (hingga

dekapannya itu mencapai puncalcttya). Dengan demikian, harakat

fathah dan dhammah pada huruf dal kembali kepada makna yang

sulma, dan ini lebih utama.

Guru kami berkata, "Tekanan yang beliau alami saat menerima

wahyu lebih berat daripada ketika diturunkannya Al Qur'an kepada

beliau, seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, A g)6i- o€
;4,!-/t (Beliau merasalcan berat karena diturunkannya wahyu)."

Demikian juga dalam hadits Aisyah, IJmar, Ya'la bin Umayyah dan

lairurya. Artinya, kondisi dimana beliau diambil dari kondisi dunia
selain kematian, yaitu kondisi seperti alam barzakh yang beliau alami
saat menerima wahyu. Karena alam barzakh hanya disingkapkan bagl
yang telah meninggal, Allah menglfiususkan Nabi-Nya dengan

barzakh kehidupan untuk menyampaikan wahyu kepadanya yang

mencakup banyak rahasia. Banyak juga orang-orang shalih yang

diperlihatkan alam gaib dan berbagai rahasia saat tidur atau lainnya.

Ini termasuk bagian dari kenabian. Hal ini dikuatkan oleh hadits, 63:)

,At',y ti| ';4;rft * b""? ,yilt (Mimpinya orans beriman adalah

salah satu bagian di antara empat puluh enam bagian kenabian).

Keterangan tentang masalah ini akan dipaparkan.

As-Suhaili berkata, '?enakwilan ketiga dekapan itu
berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq, bahwa itu pemah terjadi juga di
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dalam tidur, bahwa beliau akan mengalami kesulitan sebagai ujian,

setelah itu datanglah jalan keluarnya. Demikian yang terjadi, karena

beliau dan para pengikutnya mengalami keulitan di celah lembah

milik Abu Thalib saat diboikot oleh suku Quraisy. Yang kedua adalah

saat mereka keluar, mereka mendapat ancaman pembunuhan hingga

pergi ke Habasyah. Yang ketiga adalah ketika hendak melaksanakan

makar yang telah mereka rencakan, sebagaimana yang difirmankan

Allah dalam surah Al Anfaal ayat 30, 3)';A.ftJ y-ij' +fu" tp
(Dan [ingatlahJ, ketika orang-oran7 kafir [Quraisy] memikirkan daya

upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjaralcanmu). Itu

menjadi yang terakhir dari tiga kesulitan tersebut."

Guru kami, Al Bulqini mengatakan dalam kitab Al
Mulakhkhash, "Ini adalah kesesuaian yang baik dan tidak

menunjukkan bahwa itu terjadi dalam mimpi, namun itu terjadi

melalui isyarat saat terjaga. Kemungkinan juga kesesuaiannya, bahwa

perkara yang dibawa kepadanya sangatlah berat dari segi perkataan,

pengamalan dan niat, atau dari segi tauhid, hukum, berita-berita gaib

tentang yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian tiga kali
dilepaskan (oleh Jibril dari dekapannya) mengisyaratkan akan

terjadinya kemudahan dan keringanan di dunia, di alam barzakh dan

di akhirat, bagi beliau dan umatnya."

4r'*? (Beliau kemudian pulang dengannya). Maksudnya,

dengan kelima ayat tersebut.

i")li. ,-i;7 (Dalam kondisi gemetar). Dalam pembahasan

tentang permulaan wahyu telah dikemukakan pelajaran yang diambil

dari redaksi tersebut. Guru kami berkata, "Hikmah beralih dari akal

kepada hati adalah, karena hati merupakan wadah akal sebagaimana

yang dikatakan oleh sebagian ahli batrasa. Jika wadahnya bergetar

maka isinya juga bergetar."

Kata bawaadir artinya daging di antara bahu dan leher,
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I

biasanya bagian ini bergetar ketika merasa takut. Berdasarkan hal ini,
A1 Jauhari menyatakan bahwa bagian daging tersebut disebutkan

dengan bentukjamak.

Ibnu Barri menanggapinya dengan berkata, "Kata bawaadir
adalah bentuk jamak dari kata baadirah, artinya bagian di antara bahu

dan leher, yakni tidak dikhususkan sebagai satu anggota tubuh."

Ini adalah pengertian yang bagus, sehingga penyandaran

gemetar kepada hati disebabkan karena hati adalah tempatnya, dan

kepada bahu karena bagian itu yang menampakkannya. Pendapat Ad-
Dawudi yang menyatakan bahwa kata al bawaadir dan al fuaad
adalatr sirma. Jika maksudnya batrwa redaksinya sama, maka

sebagaimana yang telatr kami singgung tadi, tapi jika maksudnya

bukan itu maka tertolak.
a i,^t-o,eJe'q,J'r-3 (Alru amat khawatir terhadap dirilat). Dalam

riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, ,# *
(Terhadap dirilat).

'',: 
.1 ,W ,'oi iui lXt odijah berkata, "sekali-kali tidak akan

demikian, bergembiralah.') An-Nawawi berkata mengikuti yang
lainnya, "Kata kallaa adalah kalimat nafi (yang meniadakan) dan

menjauhkan. Kadang juga bermalna haqqan (sungguh) dan juga
sebagai pembuka kalimat."

Al Qazzaz berkata, "Kata kallaa di sini bermakna penyangkal
kekhawatiran terhadap dirinya, artinya tidak perlu mengkhawatirkan
dirimu."

hi dikuatkan dengan riwayat Abu Maisarah yang

menyebutk*, f iu; 'L, 
iui lXnaatiah berkata, "Alat berlindung

lrepada Allah.')

Permulaan kalimat yang diucapkan oleh Khadijah setelah Nabi
SAW menceritakan kisah yang dialaminya kepada Khadijah adalatr

t
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kalimat setelah kelima ayat dari surah Al Alaq dalam rangkaian

tilawah, sehingga itu terlontar sama persis dari lisannya. Sebab

kalimat itu memang belum diturunkan saat itu, dan baru diturunkan

ketika menyinggung tentang kisah Abu Jahal. krilah yang masyhur di

kalangan para ahli tafsir. Sebagian mereka berpendapat, bahwa

kalimat ini terkait dengan kata al insaan yang disebutkan sebelumnya,

karena diulangnya kata allama sebagai pengulangan inti yang

pertama, sedangkan kata al insaan di sini juga diulang. Jadi,

perkiraannya adalah Jloit orl..!li'ot ^;si'rlr'j| &r of h;1i'$i1r€
(Ketahuilah, sesungguhnya manusia tidak mengetahui batrwa Allah-

lah yang telah menciptakannya dan mengajarinya, sesungguhnya

manusia benar-benar melampaui batas).

Adapun ucapan Khadijatr di sini, 'r:,J.( lbergenbiralah), dalam

hadits Aisyah tidak disebutkan apa yang mesti merrbuatrya gembira,

namun dalam kttab Ad-Dolail karya Al Baihaqi disebutkan dari jalur

Maisaralr secara mursal, ,f u|r 6 -ra..re -{"'F P3 *?tt 4l '^fi

',#'u'i er w.t #i j .t:p\t *'g-;i iur Lf ;;J.1 :'i Uui ,ptiir

,)ui t!"ar';Jr ,hb 'i'g;a,y j p )rq u;'ot ,*.i ,'i lurui ,g.\rbg i*it
;lfu't( ,r,bt,A'&l&*'^!'!, ,Vanr GU-itt:i s!' t$-i:)i,q
'n't,A qr. Ji6 ,tp\\q h'16! I !,j ;#.t,uui ,.*;i8 6r6':Ptt

-b I' J:;)'dftri'liit J&'^J'6 hr qBahwa Nabi SAW menceritakan

lcepada Khadijah apa yang dilihatnya di dalam mimpi, maka Khadijah

berkata kepadanya, "Bergembiralah, karena sesungguhnya Allah

tidak akan berbuat terhadapmu lcecuali kebaikan." Setelah itu beliau

memberitahukan kepadanya apa yang pernah beliau alami, yaitu

perut (dada) beliau yang pernah dibelah dan dikembalikan lagi

seperti semula, maka Khadijah pun berkata, "Bergembiralah,

sesungguhnya ini baik, demi Allah." Kemudian Jibril menampakkan

diri kepada beliau, lalu beliaa menceritakan itu kepada Khadijah,

lantas beliau berlmta, "Engkau masih ingat apa yang pernah aku
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lihat di dalam mimpi, karena itu adalah Jibril yang menyatakan

kepadalcu, bahwa Tuhanku telah mengutusnya kepadaku." Beliau

kemudian memberitahukan kepadanya apa yang dibawakan Jibril,
maka Khadijah berlata, "Bergembiralah, demi Allah, Allah tidak

akan membuat terhadapmu kecuali kebaikan. Terimalah apa yang

datang kepadamu dari Allah, karena sesungguhnya itu benar, dan

bergembiralah, karena sesungguhnya engkau benar-benar utusan

Allah.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah riwayat paling jelas yang

menunjukkan bahwa Khadijah adalah manusia pertama yang beriman

kepada Rasulullah SAW.

r{f ir |*f;"1 (Atlah tidak akan menghinakanmu selamanya).

Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, ',!-ip:-1

(Tidak akan membuatmu bersedih).

4J ;|Le:jt'e ;)*: @ia dalah putera pamannva

Khadijah, saudara ayahnya [sepupu Khadijahfi. Demikian redaksi

yang dicantumkan di sini. Kata akhuu adalah sifat untuk ammi,

sehingga semestinya kata tersebut dibaca dengan harakat kasrah.

Dalam riwayat Ibnu Asakir dicantumk*, Vi g;i lSaudara ayahnya).

Alasan riwayat dengan harakat dhammah, bahwa itu adalah khabar

mubtada 'yang tidak disebutkan.

jatS lfenganut agama Nasrani). Maksudnya, memeluk agama

Nashrani.

*U)t ,!. @oao masa jahiliyah). Maksudnya, masa sebelum

diutusnya Muhammad. Kadang kata jatriliyah digunakan untuk masa

sebelum orang yang diceritakan itu memeluk Islam, contohnya cukup

banyak.

l'j,if ji lApakah mereka akan mengusirku?) Keterangan

tentang ejaannya telah dipaparkan di awal Kitab Ash-Shahih ini dan
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penjelasan selengkapnya telah dikemukakan dalam pembahasan

tentang tafsir.

As-Suhaili berkata, "Dari sini dapat disimpulkan, bahwa

betapa beratnya perasaan hati saat meninggalkan negeri sendiri.

Karena Nabi SAW mendengar perkataan Waraqah bahwa mereka

akan menganiayanya dan mendustakannya, tapi beliau tidak tampak

kaget. Namun tatkala Waraqah menyebutkan pengusiran, hatinya

tergerak karena kecintaan terhadap negerinya, sehingga beliau pun

berkata, 'i ,t/ 1i llpakah mereka akan mengusirht?) Ini dikuatkan

dengan masuknya huruf wau setelah alif istiJham yang menunjukkan

makna dikhususkannya pertanyaan tentang pengusiran tersebut. Ini
mengesankan bahwa pertanyaan ini bernada pengingkaran atau

keberatan. Ini juga dikuatkan, bahwa negeri yang diisyaratkan adalatr

negeri yang disucikan Allah, dan di sanalah rumahnya dan rumah

nenek moyangnya sejak zaman Ismail AS."

Selain itu, mungkin juga beliau kaget dan tercengang karena

khawatir apa yang diharapkannya hilang, yakni harapan kaumnya

dapat beriman kepada Allah dan menyelamatkan mereka dari bahaya

syirik, noda-noda jahiliyah dan adzab akhirat, serta untuk

menyempurnakan maksud diutusnya beliau kepada mereka.

Kemungkinan juga beliau kaget dan tercengang dari itu semua.

,-'|- dUk; pt- | {riaot r"orang pun yang membawa

seperti yang engknu bawa ini). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, Fr+ 6 
)+)(Seperti yang engkau bawa

ini). Demikian juga de,ngan redaksi lainnya.

t;ii ()ti (Membelamu dengan segenap jiwa-ragalru).Kata

tnu'azzaran dibentuk dari akar kata at-ta'ziir yangberarti penguatan.

Asalnya dari kata al azru yang artinya kekuatan.

Al Qazzaz berkata, 'Yang benar adalatr rtjiyi, tanpa huruf

hamzah, dari kata waazartuhuu mu'aazaran yang artinya aku
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menolongnya. Dari sini muncul istilah wuzaraa' al malik (para
pembantu raja atau para menteri). Boleh juga dengan merbtang alif,
sehingga menj adi, tlsi-i (fi l'

Namun ini disangkal oleh perkataan Al Jauhari, "Kalimat
aazartu fulaanan artinya aku menolong si fulan, dan orang awrrm

mengatakan, w aaz artuhuu."
t., ?. .a

?,f, l)5 (Dan wahyu pun terputus). Di awal pernbatrasan

kttab Ash-Shahih telah dikemukakan tentang lamanya masa tersebut.

Redaksi riwayat di sini adalah, *!,e ht k At oi &?p
u:lU.r;l'l;'t (Terputus hingga Nabi SAW bersedih, berdasarkan

informasi yang sampai kepada kami). Redaksi ini dan setelahnya

adalatr tambahan dari Ma'mar dalam riwayat Uqail dan yunus.

Tindakan Imam Bukhari menggabungkannya mengesankan bahwa
redaksi ini termasuk riwayat Uqail. Al Humaidi merincikan ini dalam
kitab Al Jami', dia mengemukakan hadits ini hingga, gr.],t p2 (Dan

wahyupun terputus),kemudian diamengatakan, 3frit ,P q* ,#t
'qpljt * *ryfi, yp e'er$t *i, sr;, lf;i'*}tyg i.\ *
o;; ,P'r:p ;ir Fi :lui lselesai sampai di sini hadits Uqait yang

diriwayatkannya sendirian dari lbnu Syihab hingga yang kami
sebutlran. Imam Bulchari menambahkan darinya di dalam hadisnya
yang dipadu dengan Ma'mar dai Az-Zuhri, sehingga dia
mengatalmn,"Dan wahyu pun terputus hingga Nabi SAW bersedih.')
Setelah itu dia mengemukakan redaksinya hingga akhir.

Menurutku, tambatran ini khusus pada riwayat Ma'mar, karena
Uqail Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam krtab Al Mustakhraj dai,
jalur Abu Ztx'ah Ar-Razi, dari Yahya bin Bukair, gunrnya Imam
Bukhari dalam hadits ini di awal kitab Ash-shahih, tanpa tambahan
ini. Imam Bukhari juga meriwayatkarurya di sini yang dipadu dengan
riwayat Ma'mar dan menjelaskan bahwa ini adalatr redaksi Ma,mar.
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Demikian juga yang dinyatakan oleh Al Ismaili, bahwa tambahan ini
dari riwayat Ma'mar. Imam Ahmad, Muslim, Al Ismaili dan juga Abu
Nu'aim meriwayatkannya dari jalur periwayatan sejumlah sahabat Al-
Laits, dari Al-Laits, tanpa tambahan ini.

Yang mengatakan, Jiii. tlil (Berdasarkan informasi yang

sampai kepada kami) adalatr Az-Zlthi. Arti redaksi ini adalah di
antara informasi yang sampai kepada kami mengenai berita Rasulullah

SAW dalam kisah ini. kri merupakan pemahaman Az-Zuhri, tidak

maushul.

Al Karmani berkata, "Inilah yang benar."
' Kemungkinannya, itu adalatr informasi yang sampai

kepadanya dengan sanad tersebut, karena disebutkan dalam riwayat

Ibnu Mardawaih pada pembahasan tentang tafsir, dari jalur

Muhammad bin Karis, dari Ma'mar dicantumkan tanpa redaksi, L4i
'*ii$. (Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami). Redaksi yang

disebutkan di situ adalah, q,i ti W Pt * tn' ,r,,; Ct ot *
(Masa valatm wahyu yang tnetnbuat Nabi SAW bersedih sehingga

beliau pergt).Semuanya disisipkan ke dalam riwayat Az-Zuhri dari

Urwah, dari Aisyah. Pendapat pertama bisa dijadikan sebagai

pecioman.

f ltl# * iv 6$ (Namun manakala masa valatm itu

masih terus berlanjut). Redaksi ini dijadikan pedoman oleh orang

yang men-shahih-kan riwayat Mursal Asy-Sya'bi, bahwa mrlsa vakum

ini selama 2 ll2 tahun sebagaimana yang telah saya nukil di awal

pembatrasan tentang permulaan turunnf watryu. Tapi ini
bertentangan dengan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Sa'ad dari hadits

Ibnu Abbas yang menyerupai redaksi yang disebutkan oleh Az-Ztthi,

n it )&tf ,i- t** ,ri of *-f o;t git ,€i $;.66't;
l,t,Jtr"j''oi1-,-d. rbrb,$.jii'j" $,* dii-'oi t;}*s?1,).r J[:'e?

lJ
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*.;t y:r\i:t :*t *'*,i e ,y-b ,tti ,ti,;?.t et"C oi ui? ,€;r-6
'^lV u11'* h,'j,i u, J,F,i'i*' oti,i; n, j.;i ut i:";l s- ,j.E-

Qi, 4U $ 1S"to^o beberapa hari semeniak datangnya wahyu beliau

tidak melihat Jibril, maka beliau pun sangat bersedih hingga hampir-
hampir beliau hendak pergi ke bukit Tsabir dan kadang ke gua Hira.
Beliau ingin menghempaskan dirinya. Dan ketika sedang menuju ke
suatu bukit, tiba+iba beliau mendengar suara, maka beliau pun
berhenti karena lcaget, kemudian mengangrrat kepalanya, ternyata
Jibril tengah duduk bersila di atas kursi di antara langit dan bumi
sambil berkata, "wahai Muhammad, engkau benar-benar utusan
Allah, dan alcu adalah Jibril." Beliau kemudian kembali. Allah telah
menggembiralcannya dan jiwa beliau pun menjadi tenang, kemudian
wahyu pun turut berkesinambungan).

Dari riwayat ini dapat diketatrui nama bukit yang tidak
disebutkan dalam riwayat Az-hfin dan sedikitnya masa vakum.
Dalam tafsir suratr Adh-Dhuhaa telah dikemukakan sedikit keterangan
tentang masa vakumnya wahyu.

'rbvi44'Ji,:-.5 (D en gan b e gitu ten an gl ah j iw any a). Al Khalil
berkat4 "Kata al ja'syt berarti jiwa." Berdasarkan pengertian ini,
maka kalimat wataqirra nafsuhuu (jiwa beliau pun menjadi tenang)
adalah sebagai kalimat penegas.

t:,.-e (Lari) berasal dari akar kata al adwu, yang berarti pergr

dengan cepat.

tr ri:r* (Puncak gunung). Ibnu At-Tin berkata, ..Kami

meriwayatkannya dengan harakat kasrah di awalnya dan dengan
harakat dhammah- Namun dalam beberapa kitab dicantumkan dengan
harakat kasrah, tidak ada yang lain."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, batrkan ada juga riwayat dengan
tatslits, artinya adalatr puncak glmung, demikian juga denga kalimat
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dzirwatu al jamal (punuk unta).

,:-'*'i ,s*l (Jibril kembali menampakkan wujudnya). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 'e_j fi-i.
(menampakkan diri kepadanya), maknanya adalah menampakkan diri.

ilJ,i j4'i Sui lOia kemudian berkata kepadanya seperti

sebelumnya). Muhammad bin Katsir menarnbahkan dalam riwayatnya,

tgi gylt';--S ,; (Hingga akhirnya wahyu pun banyak dan

berkesinambungan).

Al Ismaili berkata, "Sebagian pencela mencaci para ahli hadits

dengan mengatakan, 'Bagaimana mungkin Nabi SAW bimbang dalam

kenabiannya sampai-sampai merujuk kepada Waraqah dan

mengeluhkan kepada Khadrjah tentang apa yang dil*rawatirkannya,

bahkan naik ke puncak gunung untuk menghempaskan dirinya

sebagaimana dalam riwayat Ma'mar? Jika beliau saja bimbang

padahal telah menyaksikan utusan dari Tuhannya yang turun

kepadany4 lalu bagaimana kebimbangan orang yang disampaikan

ajaran itu kepadanya tanpa menyaksikan?'

Menanggapi pemyataan ini dapat dijawab bahwa ketetapan

Allah telah berlaku, bahwa bila perkara mulia hendak disampaikan

kepada manusia, maka biasanya didahului oleh pencalonan dan

perintisan. Mimpi yang benar yang dilihat oleh Nabi SAW,

kegemaran beliau unfuk berkhalwat dan beribadatr, termasuk

ketetapan tersebut. Ketika malaikat mendatanginya secara tiba-tiba,

dan ini adalah peristiwa luar biasa bagi beliau, tabiat manusianya

menampiknya dan merasa takut sehingga tidak sempat mencermati

kondisi tersebut. Karena status kenabian tidak menghilangkan tabiat

kemanusiaan secara keseluruhan. Dengan demikian, tidak aneh bila
beliau merasa kaget terhadap apa yang belum pemah dihadapinya dan

tabiatnya menolak hal itu. Oleh sebab itu, beliau kembali menemui

isterinya, kemudian mernberitahukan kepadanya tentang apa yang
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dialaminya, lalu isterinya berusaha menghilangkan rasa takutnya,

sebab dia mengetahui budi pekerti dan cara beliau yang baik. Setelah

itu Khadijah membawa beliau menemui Waraqah untuk mengetahui

kebenarannya berdasarkan kitab-kitab lama yang pemah diketahui

oleh Waraqah. Setelah beliau mendengarnya, maka beliau pun

semakin yakin akan hal itu dan mengakuinya.

Di antara perintisan kenabian ada masa vakumnya wahyu

sebagai termin cobaan dan ujian. Masa vakumnya wahyu itu terasa

berat oleh beliau, karena tidak ada lagi perintah dari Allah setelah

dinyatakan, bahwa engkau adalah utusan dari Allah dan diutus kepada

para hamba-Nya. Beliau berharap bahwa itu adalah permulaannya,

tapi kemudian tidak ada lanjutarurya. oleh karena itu, beliau bersedih

hingga ketika beban kenabian dan kesabaran semakin terasa berat,

Allah menyingkap perihalnya. Perumpamaan kondisi beliau sejak

pertama kali mendapat wahyu kemudian menjadi tidak jelas seperti

seseorang yang mendengar orang lain mengucapkan, 'alhamduillah',

lalu berhenti. Orang yang mendengar tentu tidak dapat memastikan

bahwa dia membaca kecuali jika dia melanjutkan dengan ayat

berikutnya yang menunjukkan bahwa dia membacanya. Begitu juga

bila mendengar seseorang mengatakan, 'Negeri telah sunyi', lalu

berhenti, maka tidak dipastikan bahwa dia mengucapkan syair kecuali

j ika dia melanj utkannya. "

Setelah.itu dia mengisyaratkan bahwa hikmah beliau SAW

menceritakan apa yang dialaminya dalam kisah ini, adalatr agar

menjadi sebab tersiarnya berita beliau di lingkungannya, dan

masyarakat jahiliyah mendengarkan perkataannya dan

memperhatikanya, serta menjadi jalan bagr selain beliau untuk

memberitahu orang-orang lain agar mau memperhatikan.

Dia berkata, "Maksud beliau hendak menghempaskan dirinya

dari puncak gunung setelah diberitatru bahwa beliau utusan Allah

adalatr karena lematurya kekuatan beliau dalam mengemban beban

kenabian, dan karena takut menjelaskan kepada manusia dalam
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melaksanakflmya. Ini seperti orang yang mendapat ketentraman

secara tiba-tiba dari suatu kesulitan yang tengah dialaminya, yang

mana hilangnya kesulitan itu malah lebih mempercepat kebinasaan

dirinya, sehingga ketika berfikir untuk bersabar menerima akibat

terpuji, dia pun bersabar dan jiwanya pun menjadi tenang'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tentang keinginan yang disebutkan

dalam tambahan pertama, dalam hadits yang sharift disebutkan bahwa

itu adalah kesedihan karena merasa luput dari perkara yang

diberitakan sebagai berita gembira oleh Waraqatr' Sedangkan

keinginan yang ke$ua, setelah Jibril menampa}Jcan diri kepada beliau

dan mengat akat, ii. y, l?1i$1 lsesungguhnya engkau benar-benar

utusan Allah), maka beliau menanggung apa yang dikatakannya itu.

Menurut hemat saya, itu semakna dengan yang sebelumnya. Makna

yang disebutkan oleh Al Ismaili, itu karena sebelumnya disebutkan

tentang kedatangan Jibril. Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur An-Nu',man bin Rasyid, dari

Ibnu Syihab, yang menyebutkall!{<si serupa hadits bab ini, dan di

dalamnya disebutkan, t..l.li 'rii ;Jtt tit I' J?iul ,lfi;; ( '/ 
j65

# d.G'H # t)l'01 gotu dia berkata kepadalat, "Wahai

Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah." Beliau berknta,

"Maka sungguh alat sangat ingin menghempaslmn dirilcu dari puncak

gunung.")

,l:xu, r-t' i'*i )#urr^13.1r 
i* g*|i'4.'6 :sio i) s'6i (Ibnu

Abbas berkata, "Faaliqul ishbaah artinya adalah cahaya matahari di

siang hari dan cahaya bulan di malam hari.') Redaksi ini

dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dan Al

Kasymihani. Demikian juga riwayat An-Nasafi dan Abu zatd Al

Marwazi yang berasal dari Al Farabri.

Ath-Thabari meriwayatkannya secara maushul dari jalur Ali

bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah Al
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An'aam ayat 96, ?f,jli $,A lOia menyingsingkan pagi), dia berkata,

"Yang dimaksud dengan al ishbaah adalah cahaya matahari di siang

hari dan cahaya bulan di malam hari."

Sebagian mereka mengomentari Imam Bukhari mengenai hal

ini dengan berkata, "Sebenarnya Ibnu Abbas menafsirkan kata al
ishbaah danfaaliq di sini karena itu yang dimaksud dalam riwayat ini.

Imam Bukfiari mencantumkarulya setelah hadits ini karena dalam

hadits Aisyatr disebutkan, glat ,f 'b crrE\t?-ii: rsi-) ir(i (Beliau

tidak bermimpi melainkan datang seperti cahaya Subuh). Imam

Bukhari mengemukakan penafsiran Ibnu Abbas ini cukup jelas

maksudnya."

Di akhir pembatrasan tentang tafsir telah dikemukakan

perkataan Mujahid me,ngenai firman-Nya dalam surah Al Falaq ayat l,
. t '. t

6*lt 'q:J.|'it $ (Katakanlah, "Alru berlindung kepada Tuhan yang
'menguasai 

Subuh), dia berkata, "sesungguhnya al falaq adalah

Subuh."

Di sini Ath-Thabari meriwayatkan darinya mengenai firman-

Nya, p(jliat-; (Dia menyingsingkan pagt), dia mengatakan,

"Maksudnya, cahaya Subuh."

Berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud dengan falaq ash-

shubhi adalah catraya Subuh. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur

Adh-Dhahhak, "Kata al ishbaah artinya pencipta cahaya, yaitu catraya

siang."

Sebagian ahli batrasa berkata, "Kata al falaq adalatr belahan

sesuatu."

Ar-Raghib membatasinya dengan "sebagiannya menampakkan

sebagian lainnya." Dari pengertiannya terdapat redaksi, At ,;i *
'6!Jitit 

lUusa membelah laut, maka laut pun terbelah).

Al Fara' menukil, bahwa kata fathara, khalaqa dan falaaq
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memiliki arti yang sama (menciptakan). Ada yang mengatakan

tentang firman Allah dalam surah Al An'aam ayat95, c;JU'r;'.:',i.'i

(Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan),

bahwa maksudnya adalah dari belahan yang terdapat pada biji gandum

dan biji buah-buahan. Keterangan ini menyangkal pembatasan yang

dikemukakan oleh Ar-Raghib.

Kata al ishbaah adalah bentuk mashdar dari kata ashbaha,

artinya memasuki waktu Subuh (pagi), dan sebutannya (ism-nya)

adalatr Subuh.

2. MimPinYa Orang-Orang Shalih

J4-,-;Jt'JrttJ ,|g;t €iljr ,J-r:\t O*'tal> ,JA lft
6'lri ,oias Yu"-Ui3'f<r\\1*Jryt h' *b'ol rt4'

.$-j Ui U.s {tt'u'Wl'# I
Dan firman Allah, "Srr'rngguhnya Allah akan membuhikan

kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya
'(yaitu) bahwa sesunguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil

Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencalcur rambut

kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa talat. Mafta

Allah mengetahui apa yang tiada ftnmu ketahui dan Dia memberikan

sebelum itu l<emenangan yang dekat." (Qs. Al Fat[ [a8]: 27)

t;Slt:iLi :,;j;r'iit ;* it'J';'rli ,#y ; ;t'*
.;At'a,i';';ir'(s * U';; 4I-:t ,F')t a:^*it

6983. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullatr sAw bersabda,
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*Mimpi yang baik dari orang shalih adarah satu bagian dari empat
puluh enam bagian kenabian.,,

Keteransan Hadits:

(Bob mimpinya orang-orang shalih). Kata ,.mimpi,,

dinisbatakan kepada subjek, karena redaksi hadits dalam masalah ini,
!f rr S+7r Aq (Yang dimimpikan oleh orang shalih). Tampaknya,

Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan kata ar-
rajulu adalah menunjukkan jenis.

\V:jt i,=U,ir lrLr't;i ,'g,,jlu. r;|t itJ,1r?nt O,*,u:> , jut l$i
(4-it r-;;i -d;$ jt: . hr "o (Dan firman Ailah, ,,sesungguhnya

Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran
mimpinya dengan sebenarnya fyaitu| bahwa sesungguhnya knmu
pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan
aman 

-hingga firman-Nya- kemenangan yqng dekat.,) Dalam
riwayat Karimah, ayat ini dicantumkan secara lengkap. Al Firyabi,
Abd bin Humaid dan Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid mengenai penafsiran ayat ini, dia mengatakan, &lf
ill,JG '$rf $;bb'ik,yt'fi ,*jj,Jlu ,^, p) *ok, * C,'d:7 {lqfi i;-i :U.6bi ,S,i *;Giu. r!4, -F (Dipertihatka, t"poao
Nabi sAW fdi dalam mimpiJ, saat itu beliau di Hudaibiyah, bahwa
beliau dan para sahabatnya memasuki Makkah dalam keadaan telah
mencukur rambut kepala. Ketika beliau menyembelih hewan hadyu di
Hudaibiyah, para sahabatnya berrrata, "Mana mimpimu?" Marra
turunlah ayat ini).

Kemudian tentang firman-Ny4 ,ei,6,;i qi *i ir: ,)*j (Oon

Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang derrat), dia
mengatakan, '-Lit (:)J.i lA tTr'€t ,:p t# t*j j*-iijly F,
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ir,Eit nJ;tt G'rt$er*s a&i ui.r;;. i.el"i ,j,i ,p ,e 
.o,l1urryh,(Penyemberihan hadyu di Hudaibiyah, ralu mereka kembati [keMadinahJ' kemudian mererra menakrukkan Khaibar. Artinya, yangdimalcsud dengan "itr" adarah penyemberihan, dan yang dimarrsuddengan "kemenangan,, adatah ;*;,r:;;;;;"' iirl,irr. Kemudiansetelah itu belit

beritrutnya). 
tu umrah' rtulah pembenaran mimpi beliau di tahun

Ibnu Mardawaih meriwayatkan di tafsir deng an sanad yanglemah dari lbnu Abbas mengenai ayat ini, dia berkata: ,).;:) c,r: ,h:b
t_,-r' e.r:", ,*ll,i *vh, & n, gtu aao,tan*,*r*rr;;;r:,
Rasulullah SAW dalam umrah qadha).

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai makna firman_Nya, &r "' a 0,t $nsya Ailah) dalam ayat ini. Suatu pendapat
menyebutkan, bahwa ini mengisyaratkan bahwa tidak ada sesuatu punyang te4'adi kecuali dengan kehendak Allah. Ada juga yangorengatakan, bahwa ini adarah kisah tentang apa yang dikatakankepada Nabi sAw di daram tidurnya. Ada pura yang mengatakan,bahwa ini adalah 

Tr* progu,** kepada orang yang hendakmetalrukan sesuatu di wakru ,*i *rl igtang,...plni firman_Nyadaram surah Ar Kahfi ayat23_24, Lf U ,JAZ';j i'i;r.ii,i,;lur tu: ; (Dan jongan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatlt,
"sesungguhnya ,y 

:.y" mengerjakan itu besok pagi,,, kecualifdengan menyebutJ, ,,rnsye Alton.) Ada juga yang mengatakan,bahwa itu sebagai pengecualian dari keumumt o*,.* yang diajakbicara, karena di antara mereka ada yang meninggal atau terbunuhsebelum itu.

iu n*'t{,r to' & a' l'i')'oi ,g-6 i. ,f .* 
(Dari Anas binMalik' bahwa Rasururah snw b"rrabda). seterah satu bab akandikemukakan lagi dari jatur lainnya, ;.rf^ 11 ;iil V'6r.4p (Darr
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Anas, dari Ubadah bin Ash-Shamit),penjelasannya akan dikemukakan
sebelumnya.

gi&-Jr -y!)t',y'a;;;,lt tiSlt quimpi yang baik dari orang yang

shalih)" Ini rnembatasi kemutiakan dalam riwayat lainnya, seperti

riwayat, i? ;fit €;) ltvtrmptnya orang beriman adalah satu bagian)

tanpa dibatasi dengan kriteria "baik" dan tidak dibatasi dengan kriteria
bahwa yang memimpikannya adalah orang shalih. Dalam hadits Abu
Sa'id disebutkan, "eS-t, 

y .J;!t (Mimpi yang baik) adalahpenafsiran
. .,.-.?. -.dan L:.-rJl dr srm.

Al Muhallab berkat4 'Maksudnya, rnayoritas mimpi orang-
orang shalih, jika tidak maka adakalanya orang shalih hanya bermimpi
kosong, tapi itu jarang karena kecilnya dominasi syetan terhadap

mereka. Beda halnya dengan selain mereka, maka mimpi yang benar
sangat jarang mereka alami kare,na dominasi syetan cukup kuat
terhadap metreka."

Berdasarkan hal ini, maka manusia terbagi menjadi tiga
tingkatan, yaitu:

1. Para nabi, mimpi me,reka semuanya benar, dan terkadang
sebagiannya me,merlukan ta'bir (penakwilan).

2. Orang-orang shalih, mayoritas mimpi mereka benar, dan

terkadang mimpi mereka tidak memerlukan ta'bir

3. Selain merek4 terkadang mimpi mereka benar dan terkadang
han),a rnimpi kosong belaka. Golongan ketiga ini ada tiga
macam, yaitu: (a) Orang-orang bias4 mayoritas perihal mereka
sam4 &) Orang-orang fasik, mayoritas mimpi mereka kosong
dan sangat sedikit yang benar, dan (c) orang-orang kafir,
sangat jarang sekali mimpi mereka benar. Itulah yang

diisyaratkan oleh sabda Nabi SAW, G1* C*i €Si: n<i:*tt
(Yang paling benar mimpinya di antara mereka adalah yang
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paling benar perkntaannya). Hadits ini diriwayatkan oleh

Muslim dari hadits Abu Hurairah.

Adakalanya mimpi yang benar dialami oleh sebagian orang

kafir, sebagaimana yang dialami oleh dua orang penghuni penjara

yang bersama Yusuf AS, dan juga mimpi ruJa mereka, dan

sebagainya.

A1 Qadhi Abu Bakar bin A1 Arabi berkata, "Mimpinya orang

mukmin yang shalih adalah yang dinisbatkan kepada bagian-bagian

kenabian. Makna shalihnya adalah isti.qamah (konsistensinya) dan

keteraturannya." Dia berkata, 'Menurutku, mimpinya orang fasik

tidak dianggap dalam bagian kenabian. Ada juga yang mengatakan

dianggap bag.an yang terakhir. sedangkan mimpinya orang kafir

maka tidak dianggap sama sekali."

Al Qurthubi berkata, "Muslim yang benar lagi shalih adalah

yang perihalryra sezuai dengan perihal para nabi. Dia diberi kemuliaan

dengan ke,muliaan yang dianugeratrkan kepada para nabi, yaitu

mengetatrui sebagian yang gaib. Sedangkan orang kafir, orang fasik

dan orang yang mencrrmpuradukkan itu, maka tidak demikian.

Kalaupun terkadang mimpi mereka be,nar, maka itu seperti

membenarkan pe,lrdusta, karena tidak setiap orang yang menceritakan

kegaiban beritanya termasuk bagian-bagian kenabian, seperti halnya

dukun dan p€ramal (paranormal).

fijt'ga (Dari orang). Ini adalah sebutan umum yang

pengertiannya tidak khusus hanya untuk laki-laki, karena ada juga

wanita yang shalihah. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu

Abdil Barr.

g$r'u ri|'r;;;ti't b'ui'; 1laa"h satu bagian dari empar

puluh enam bagian kenabian). Demikian redaksi yang dicantumkan

dalam mayoritas hadits. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu

Hurairalr disebutkan ,'ili.:is #"t "H;? (Satu bagian dari empat



puluh lima). Dia meriwayatkannya dari jalur .A.yyub, dari Muhammad

bin Sirin darinya. trmam Bukhari juga akan mengemukakan hadits dari
jaiur Auf, dari Muhamrnad dengan redaksi, iL, {enam) sebagu

penengah. Disebutkan juga dalam riwayat Muslim dari hadits Ibnu

Umar dengan redaksi, ;?'ib"'U;? (Satu bagian dari tujuh puluh

bagian). Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi
Syaibah dari Ibnu Mas'ud s@ara mauquf. Ath-Thabarani

meriwayatkan dari jalur lainnl"a darinya secara madu'. Dia juga

meriwayatkannya dari jalur lainnya darinya de,ngan redaksi, 'H;?
'a;rJrii' qsatu bagian dan tujuh puluh enam).Ibnu Abi Syaibah

meriwaya&an dari Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairatr

secara mauquf.Imam Ahmad meriwayatkan secara marrtt', tapi Imam
Muslim meriwaya&annya dari AI A'masy dari Abu Shalih sebagai

pene,ngah.

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar secara marfu'
tapi sanad-nya lemah. Imaur Ahmad dan Al Bazzar juga

meriwayatkan dari Ibnu Abbas seperti itu dan sanad,-nya jayyid.Ibnu
Abdil Barr meriwayatkan llari;atur Abdut Azizb:ur. Al Mukhtar, dari

Tsabir, dari Anas s@ara madu', i-p'r-*"b i* (Sat, bagian dari

dua puluh enam). Riwayat yang terpelihard dari jalur ini sebagai

penengah. Imam Bulfiari juga meriw dan Muslim pun
meriwayatkan seperti itu dari Tsabit. Ahma{ Abu Ya'la dan Ath-
Thabari dalam krab Tafodzib Al Axar meriwa5atkan dari jaiur Al
A'*j, dari Sulaiman bin Arib, dari Abu Hurafuzh sebagai penengah.

Sulaiman berkata, "r{ku kemudian menceritakan hal itu kepada

Ibnu Abbas, maka dia pun berkat4 -*|H'r'* (satu bagian dari

lima puluh), lalu llru berkata, 'Aku mendengar Abu Hurairah'" Ibnu
Abbas berkata, .,t.a it l?:)U;' ,,|n.+it * i.u'$ir '>,*-' $6
gltlr',H,?* *'u ;'* y'fi, 6s 

:el!t, t;! lfi t : *v ?nt

(Sesungguknya aht mendengar Al Abbas bin Abdul Muththalib
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berknta, "Aht mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Mimpi yang

benar dari orang yang beriman adalah satu bagian dari lima puluh

bagian kenabian'.')

At-Tirmidzi dan Ath-Thabari rneriwayatkan dari hadits Abu

Razin A1 Uqaiii dengan redaksi, ',#3i'Ui7 lSotu bagian dari empat

puluh). Ath-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur lainnya sebagai

penengah. Ath-Thabari pun meriwayatkannya dari jalw lain, dari Ibnu

Abbas dengan redaksi, ';#.:1 (empat putuh). Ath-Thabari

rneriwayatkan dari hadits llbadah dengan redaksi, brfib frJ'u;:i
(Satu bagian dari empat puluh empat). Riwayat yang terpelihara dari

Ilbadah sebagai penengah seperti yang akan disebutkan setelah satu

bab. Sedangkan Ath-Thabari dan Ahmad meriwayatkan dari hadits

Abdullatr bin An,, bin Al Ash dengan redaksi, 'dr?t #,;yi; 1S't"

bagian dari empat puluh sembilan). Al Qurthubi menyebutkurnnya

dalam krtab At Mulhim denganredaksi, z# (W"h).

Dari riwayat-riwayat ini kami telah menghimpunkan sepuluh

macam, paling sedikitnya 26 dan paling banyak 76, sedangkan

pertengatrannya adalah: 44,45, 46,47,49, 50 dan 70' Yang paling

s.hahih secara mutlak adalatr yang pertam4 berikutnya yang 70.

Dalam krtab syarfu An-Nawawi dan dalam riwayat tlbadah

disebutkan ,'U-;4 t;1 ,,1 laua puluh empat). Dalam riwayat Ibnu Umar

disebutkan,'u_Pj'ti-, loua puluh enam). Kedua riwayat ini saya

tidak tatru siapa yang meriwayatkannya, hanya saja sebagian mereka

menisbatkan riwayat Ibnu umar ini kepada takhrij Ath-Thabari.

Dalam perkataan Ibnu Abi Hamzah disebutkan, bahwa hadits

ini diriwayatkan dengan beragam redaksi, lalu dia menyebutkan

sebagian yang telah dikemukakan tadi dan menambahkan riwayat

dengan redaksi, it-U"D f\{f"i"t, puluh dua).Dalamriwayat lainnya

disebutkan ,'6sll $y g*pot puluh dua), dan dalam riwayat lainnya
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disebutkan,i-?+tzt' i (Dua puluh tujuh), dalam dyof,at lairmya

disebutkan , 'U--*"t'a* (Dua puluh lima), sehingga semrurnya

menjadi 15 redaksi.

Muncul pertanyaan tentang status mimpi menjadi bagian dari

kenabian, padahal kenabian telatr terputus semenjak wafatnya Nabi

SAW. Jawabanny4 bila mimpi itu dialarni oleh Nabi SAW, maka itu
adalatr satu bagian dari bagian-bagran kenabian, dan bila dialami oleh

selain nabi, maka itu adalah satu bagian dari bagian-bagran kenabian

sebagai kiasan.

Al Khaththabi berkat4 'Makranya, mimpi itu datang sesuai

dengan kenabian, bukan berarti itu merupakan bagian yang tetap dari

kenabian."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah itu
merupakan satu bagian dari iknu kenabian, karena walaupun kenabian

telah terputus, namun ilmunya masih tetap ada. Pandangan ini
ditanggapi oleh pandangan Malik sebagaimana yang dikemukakan

oleh Ibnu Abdil Bar, batrwa dia p€mah ditanya, "Apakah mimpi
setiap orang bisa dita'birkan?" pia falik bertanya "Apakah kenabian

dipermainkan?" Kemudian dia berkata, 'Mimpi adalah bagian dari

kenabian, maka tidak boleh rnempermainkan kenabian." Dia tidak
memaksudkan bahwa kenabian masih ada tapi rnaksudnya adalah

karena itu serupa dengan kenabian dari segi "mengetahui yang gaib-,
sehingga tidak selayalmya membicarakan itu tanpa dasar ilmu.

Ibnu Baththal berkat4 "Mimpi dikategorikan sebagai satu

bagian dari bagian-bagian kenabian adalah karena termasuk perkara

yang diagungkan, walaupun hanya merupakan satu bagian dari seribu.

Jadi, bisa dikatakan bahwa kata an-nubuwwah diambil darj kata al
inbaa'yang artinya secara bahasa adalah pemberitahuan. Berdasmkan

hal ini, rnaka maknanya adalah, mimpi merupakan berita yang banar

dari Allah yang tidak mengandung unsur kebohongan, seperti halnya

an-nubuwwah, yaitu berita yang benar dari AIIah yang tidak boleh
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didustakan. Dengan demikian kata ar-ru'yaa (mimpi) menyerupai an-

nubuwwah (kenabian) dalam hal kebenaran berita."

A1 Maziri berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan an-

nubuwwah dalam hadits ini adalah berita tentang hal yang gaib, bukan

lainnya. Walaupun itu mengandung peringatan atau berita gembira,

karena berita tentang hal gaib adalah salah satu buah kenabian. Ini

tidak ditujukan untuk dirinya sendiri, karena bisa saja ada seorang

nabi yang diutus untuk menetapkan syariat dan menjelaskan hukum-

hukum walaupun selama hidupnya tidak pemah diberitahu tentang

perkara yang gaib, dan itu tidak menodai kenabiannya dan tidak

membatalkan maksud kenabiarurya. Berita tentang hal gaib dari Nabi

SAW pasti benar dan pasti terjadi. Sedangkan pengistimewaan

bilangan di sini, merupakan salah satu yang diberitahukan Allah

kepada Nabi-Nya, karena beliau mengetahui hakikat kenabian yang

tidak diketatrui oleh yang lainnya. Jawaban ini pernah dikemukakan

oleh jamaah, namun mereka tidak menyingkapnya dan tidak

menelitinya."

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Hakikat bagtan-

bagran kenabian tidak diketahui kecuali oleh malaikat atau nabi.

Kadar yang dimaksud oleh Nabi SAW adalatr menjelaskan, bahwa

mimpi adalatr salah satu bagian di antara bagian-bagian kenabian

secara runum, karena di dalam mimpi terkandung pemberitaan tentang

hal yang gaib. Sehingga untuk mengetahuinya secara rinci

memerlukan tingkatan kenabian. "

Al Maziri berkata, "Tidak mesti orang alim mengetahui segala

sesuatu secaga global dan secara detail, karena Allah telah

menetapkan suatu batasan padanya. Di antaranya ada yang dapat dia

ketahui maksudnya secara global dan secara detail, dan ada yang

hanya dapat diketahui secara global."

Seorang ahli ilmu telah membicarakan tentang riwayat yang

masyhur dan menunjukkan kesesuaiannya. Ibnu Baththal menukil dari



.Abu Sa'id As-Safaqisi, seorang ahli iknu rnenyebutkan, bahwa Allah
rnewatryukan kepada Nabi-Nya di daiam tidur selama 6 bulan, setelah

itu Ailah mewahyukan kepada beiiau dalarn keadaan terjaga selama

sisa rnasa hidup beliau. Prasentase wahyu di dalam tidw adalah satu

bagian dari 46 bagran, karena setelah kenabian beliau hidup selama 23

tahun menurut riwayat yang shahih.

Ibnu Baththal berkata,'?enakwilan ini tidak benar dilihat dari
dua segi, yaitu: (a) masa setelah diangkatnya beliau sebagai nabi

hingga meninggalnya adalah perkara yang masih diperselisihkan, dan

(b) bila ditakwilkan demikian, maka hadits dengan redaksi 'tujuh
puluh' tidak ada maknanSa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, begitu juga bilangan-bilangan
lainnya yang ada riwayatnya"

A1 Khaththabi sudah terlebih dulu mengingkari penakwilan

tersebut dengan berkata, "Seorang ahli ilmu mengatakan dalam

menakwilkan kesesuaian ini dengan mengatakan perkataan'yang

hampir tidak dapat dibuktikan, yaitu batrwa semenjak menerima

wahyu, Nabi SAW hidup selama 23 tahun, sementara yang

diwatryrkan kepada beliau di dalam tidurnya adalah selama 6 bulan,
yaitu setengah tahun, dan itu adalah satu bagian dart 24 bagian
kenabian."

Al Khaththabi berkata" "Walaupun penakwilan itu terarah

berdasarkan hifung-hitungan d"n bilangan, namun semestinya yang

lebih dulu dikatakan adalah memastikan kevalidan hadits yang

diHaimnya. Padahal tidak pernah terdengar atsar dantidak pula cerita
yang menyatakan bahwa itu adalatr hadits. Seolatr-olah dia
mengatakannya hanya berdasarkan dugaan saj4 padahal dugaan itu
tidak berguna sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Jika masa

tersebut dihitung termasuk bagian-bagian kenabian sebagaimana

pandangannya, maka semestinya disertakan juga waktu-waktu lairurya
yang pemah diwahyukan kepada beliau di daiam tidurnya selama
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masa hidupnya, sebagaimana halnya yang diriwayatkan dari beliau

dalam hadits yang sangat banyak.

Mimpi tentang perang Uhud dan mimpi tentang memasuki

Makkah tidak termasuk yang dihitung dan dimasukkan dalam

perhitungan tersebut, sehingga ini rnembatalkan pembagian yang

disebutkan. hri menunjukkan lemahnya penakwilan tersebut. Tidak

setiap ilmu yang disembunyikan harus kita ketahui alasannya, seperti

halnya jumlah bilangan rakaat, hari-hari puas4 jumlah melontar

jumrah, kita tidak mampu mencapai ilmunya yang memastikan

batasan bilangan-bilangannya itu, dan ini tidak menodai keyakinan

kita akan wajibnya semua itu. Hal ini sesuai dengan sabda beliau

SAW daiam hadits lainnya, z;r;iV Cflil, c:"lJti lfrlatr isi4jr

li$r',H t:-:h efr) (Petunjuk yang baik dan menempuh jalan yang

baik adalah satu bagian dari dua puluh lima bagian kenabian).

Karena perincian bilangan ini dan pembatasan kenabian tidak dapat

diketahui, kecuali jika kedua sifat ini termasuk di antara petunjuk dan

jalan para nabi. Demikian juga makna hadits dalam masalah ini.

Maksudnya adalah menetapkan perkara mimpi, dan bahwa itu
termasuk yang pernah dialami oleh para nabi, serta bahwa itu
merupakan satu bagian di antara bagian-bagian ilmu yang datang

kepada mereka dan berita-berita yang menyertai turunnya wahyu

kepada mereka."

Sejumlah imam menerima penakwilan tersebut dan menjawab

apa yang dikemukakan oleh Al l(haththabi, 'Dalil yang menyatakan

bahwa mimpi itu (wahyu lewat mimpi) selarna 6 bulan, adalah karena

permulaan wahyu dimulai di permulaan usia beliau SAW yang ke-40

sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya, yaitu pada

bulan Rabi'ul Awwal, dan turunnya Jibril kepada beliau di goa Hira'

adalah pada bulan Ramadhan. Jarak antara peristiwa ini dengan

permulaan wahp itu adalah 6 bulan.

Jawaban ini perlu dikaji, karena walaupun diperkirakan

368 - TATHUL BAARI

r{



demikian, namun tidak ada keterangan yang menyatakan mimpi,
bahkan An-Nawawi berkata, "Tidak ada keterangan pasti yang
menyatakan bahwa masa mimpi Nabi SAV/ adalah 6 bulan.
sedangkan maksud apa yang ditetapkan tentang penghitungan waktu-
waktu rnimpi dan penggabungannya menjadi satu hitungan waktu,
adalah wahyu di dalam tidur yang berkesinambungan. yang terjadi di
sela-sela te{adinya watryu di saat tetjaga, itu hanya sedikit sekali
dibanding dengan wahyu yang turun saat terjaga. Ini seperti patokan
mereka tentang turunnya *uhyo, dan mereka pun membagi furunnya
wahyu dengan kategori Makki dan Madani secara pasti. Dengan
pengertian, bahwa Makki adalah yang diturunkan sebelum Hijrah,
walaupun wahyu itu diturunlan di selain Makkah, misainya Thaif dan
Nakhlah. sedangkan Madani adalah yang diturunkan setelah Hijrah,
walaupun diturunkan di selain Madinah, seperti yang diturunkan
dalam sejumlatr peperangan, perjalanan haji dan umrah, bahkan di
Makkah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah alasan yang dapat
diterima. Kemungkinan jawabannya tentang perbedaan bilangan,
bahwa itu berdasarkan waktu ketika Nabi sAW mengatakanny4
misalnya ketika mencapai 13 tahun sejak permulaan datangnya wahyu
kepadanyi, beliau rnengatakan batrwa mimpi adalah satu bagian dari
26baglm, itu pun jika hadits tersebut dan waktu hijrah itu valid. Lalu
ketika telah mencapai 22 tahun dari permulaan w*yu, beliau
mengatakan satu bagian dan 44 bagran. Kemudian 45, lalu 46, dan
seterusnya hingga akhir hayatrya. Riwayat-riwayat selain itu setelah
penyebutan 40 adalah dha'if. Riwayat yang menyebutkan 50
kemungkinannya merupakan pemecahan, dan riwayat yang
menyatakan 70 kemungkinannya sebagai ungkapan hiperbola,
sedangkan selain itu tidak valid. saya belum pernah menemukan
sanggahan terhadap pandangan ini.

Dalam sebagian kitab Syarh disebutkan tentang kesesuaiannya
dengan yang 70 yang tampak dibuat-buat (dipaksakan), yaitu bahwa
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Nabi sAW mengatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad

dan lainny4 tarj;t e,i1i rat}.1'r?;t r;-C'a1::"rSt (Aku adatah berita

gembira Isa, doanya lbrahim dan ibulru pernah tnelihat cahaya).

Ketiga hal ini dikategorikan ke dalam masa kenabian, yaitu 23 tahun

yang ditarnbahkan kepada asal mimpi sehingga mencapai 70'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, masih ada kejanggalan lainnya dari

kesesuaian tersebut, yaitu tentang pengagungan mimpinya orang

beriman yang shalih, sementara kesesuaian itu berkonsekuensi

membatasi hadits dalam bentuk yang sesuai dengan Nabi SAW.

Seolatr-olah dikatakan, bahwa masa dimana Allah mewahyukan

kepada Nabi kita di saat tidur adalah satu bagian dat'l 46 bagian dari

masa dimana AUah mewatryukan kepadanya dalam keadaan te4aga-

Ini tidak memastikan bahwa mimpi setiap orang shalih juga demikian'

Hal ini dikuatkan dengan maksud umum hadits yang disebutkan oleh

At Khaththabi tentang petunjuk dan penempuhan jalan yang benar.

Oleh karena itu, tidak dikhususkan bagi Nabi kita SAW'

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Hamzah mengingkari

penakwilan tersebut dengan berkata, "Itu tidak banyak faidatrnya, dan

tidak selayaknya memahami perkataan mereka untuk makna ini.

Kemungtcinan orang yang mengatakannya hanya bermaksud

menyatakan bahwa antara kenabian dan mimpi ada kesesuaian.

Karena memang ternodai oleh perbedaan bilangan-bilangan

bagiannya"

Catatan

Hadits tentang petunjuk yang benar yang disebutkan oleh A1

Khaththabi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ath-Thabarani dari

hadits Abdullatr bin Sarkhas, tapi dengan redaksi, t;:* U";343fi1
(Dua puluh empat bagian). Sebelumnya, telah disebutkan juga oleh Al

Qurthubi dalam kitab Al Mu/him dengan redaksi, U"i:*' +'U (Dari
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dua puluh enam).

Ulama selain Al Khaththabi mengemukakan kesesuaian

dengan perbedaan riwayat mengenai bilangan-bilangan tersebut,

kemudian sejumlah rilama menghimpunnya, yang paling dahulu

adalah Ath-Thabari, dia berkata, "Riwa;rat yang menyebutkan 70

adalah umum, mancakup setiap mimpi yang benar dari setiap muslim,

sedangkan riwayat yang menyebutkan 40 adalah khusus mukmin yang

benar lagi shalih. Di antara itu adalatr berdasarkan perihal orang-orang

yang beriman."

Ibnu Baththal berkata, '?erbedaan sedikit dan banyaknya

bilangan, yang paling shahih adalah riwayat yang menyebutkzn 46

dan 70, sedangkan di antara keduanya adalah hadits-hadits para

syaik*r. Kami menemukan batrwa mimpi te,rbagi menjadi dua, )aitu:
Sangat jelas, seperti orang yang bermimpi bahwa dia diberi kurma,

lalu di saat terjaga dia diberi kurrra. Jenis ini tidak ada keanehan

dalarn penakwilannya dan tidak rumus untuk menafsirkannya. Jeiris

lainnya adalatr berupa nrmusan yang jauh dari yang dapat difahami.

Jenis ini tidak dapat ditakwilkan kecuali orang yang cerdas karena

banyalarya pengalaman. Kemungkinannya ini termasuk yang 70,
sedangkan yang pertama termasuk yatg 46. Karena semakin sedikit

bagiannya, maka mimpinya semakin mendekati kebenaran dan

semakin terbebas dari kesalatran dalam menakwilkarulya. Beda halnya

dengan yang j umlahnya banyak."

Dia berkata, "Saya telah meirgemukakan jawaban ini kepada

sejumlatr orang, mereka pun memandangnya baik, dan sebagian

mereka menambahkan, bahwa kenabian adalalt seperti kedua sifat ini
yang diterima oleh Nabi SAW dari Jibril. Karena diberitakan, bahwa

adakalanya Jibril mendatanginya dengan mernbawa *ahyu, lalu

berbicara kepadanya dengan perkataan yang dapat difahaminya tanpa

kesulitan, datang pula watryu kepada beliau dengan beban yang berat

hingga terasa sangat berat oleh tunggangan yang tengah beliau naiki
sampai-sampai merunduk ke pasir, dan beliau pun bercucuran keringat
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karenany4 lalu Allah memberitahukan penjelasan tentang apa yang

telah disampaikan kepada beliau itu."

Al Maziri meringkasnya, "Ada yang mengatakan bahwa

mimpi adalah petunjuk, sedangkan petunjuk itri ada yang jelas dan ada

yang tidak jelas. Yang jumlah bilangannya paling sedikit adalah yang

jelas, sedangkan yang paiing banyak adalah yang tidak jelas,

kemudian yang di antara itu adalah antara jelas dan samar."

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Hamzah mengatakan, yang

intinya sebagai berikut, "Sesungguhnya kenabian datang

membawakan perkara-perkara yang jelas. Pada sebagiannya ada yang

global namun dijelaskan di sebagian lainnya. Demikian juga mimpi, di
antaranya ada yang jelas, tidak perlu penakwilan, dan ada juga yang

perlu penakwilan. Mimpi yang difahami oleh orang yang mengetahui

kebenaran yang dijalaninya, di antaranya merupakan bagian di antara

bagian-bagian kenabian. Porsi bagan itu kadang banyak dan kadang

sedikit sesuai dengan pemahamannya. Yang paling tinggi adalah

orang yang jarak antara dia dan derajat kenabian kurang dari bilangan

yang diriwayatkan, sedangkan yang paling rendah adalah yang paling

banyak bilangannya, dan yang selain itu adalah di antara keduanya."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Kemungkinan pembagian ini
merupakan jatan-jalan wahyu, karena di antaranya ada yang didengar

Nabi dari Allah tanpa perantara. Ada yang datang dengan perantaraan

malaikat. Ada yang dimasukkan ke dalam hati yang berupa ilham, ada

yang dibawakan malaikat dalam wujudnya atau dalam wujud manusia
yang dikenal atau yang tidak dikenal. Ada yang datang kepadanya di
dalam tidur. Ada yang datang kepadanya berupa bunyi lonceng. Ada
yang yang masukkan oleh Ruh Qudus (Jibril) dalam kesadaran, dan

sebagainya, baik yang telah kita ketahui maupun yang belum kita
ketahui. Jika semua itu dikumpulkan, maka jumlahnya mencapai

bilangan tersebut."

Al Qurthubi dalam kitab Al Mffiim berkata, "Itu tampak
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dipaksakan dan terlalu memudahkan, karena bilangan itu adalatr

bagian-bagian kenabian, sedangfuan mayoritas yang disebutkan adalah

kondisi-kondisi untuk selain kenabian. Sebab mengetahui malaikat
atau tidak mengetahuinya, atau mendatanginya dalam bentuk aslinya

atau benhrk manusia. Namun demikian itu tidak mencapai 20, apalag1

70;'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikemukakan oleh Al
Qadhi sudah lebih dulu diungkapkan oleh Al Hulaimi, "Saya

membaca dalam kttab Al Muklttashar yang dikarang oleh Syaikh

Ala'uddin Al Qaunawi yang isinya menyebutkan, 'Kemudian,
sesungguhnya para nabi dikhususkan dengan tanda-tanda yang

membuat mereka diteguhkan untuk membedakan mereka dari yang

lain, sebagaimana mereka diberi kelebihan dengan ilmu yang

diberikan kepada mereka'. Jadi, mereka mempunyai kekhususan dari
dua segi, yaitu: (a) apa yang termasuk segi pengajaran maka itu
kenabian, dan (b) apa yang termasuk penguat maka itu adalah hujjah
ke,nabian."

Dia berkata, '?ada bagran ini Al Hulaimi bermaksud
menjelaskan status mimpi yang baik sebagai bagran dari 46 bagran

tanda kenabian, lalu dia menyebutkan segi-segi kekhususan ilmiah
para nabi, sebagiannya direkayasa.hingga mencapai jumlah tersebut,

sehingga mimpi itu menrpakan salatr satunya. Di antara tanda-tanda
kenabian tersebut adalah:

t. Yang paling tinggr, adalatr Allah befticara kepadanya tanpa
perantara.

2. Ilham tanpa perkataan, tapi langsung menemukan ilmu tentang
sesuatu di dalam dirinya tanpa pemah ada pendahuluan yang

mengantarkautya kepada ilmu itu, baik naluri maupun
penyimpulan.

3. Wahyu melalu lisan rnalaikat yang beliau lihat berbicara
kepadanya.
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4. Tiupan malaikat ke dalam hati beliau, yaitu wahyu yang

dikhususkan pada hati tanpa pendengaran. Bahkan adakalanya

malaikat meniupkan ke dalam hati sebagian orang shalih, tapi

hanya berupa ambisi untuk mengalahkan rnusuh,

kecenderungan terhadap sesuatu atau ketidaksukaan terhadap

sesuatu, sehingga dengan begitu sirnalatr godaan syetan dengan

hadimya malaikat. Jadi, bukan berupa penafian ilmu tentang

hukum-hukum, atau janji dan ancaman, karena ini merupakan

kekhususan kenabian.

5. Penyernpurnaan akalnya, sehingga tidak ada yang dapat

menyangtalnya.

6. Kuatnya hafalan beliau sehingga mendengar surah yang

panjang satu kali langsung hafal dan tidak pernatr lupa satu

hurufpun.

7 . Terpeliharanya beliau dari kesalatran ketika berijtihad.

8. Tajamnya pemahaman beliau sehingga mampu menarik

berbagai macam penyimPulan.

g. Tajamnya penglihatan beliau sehingga hampir dapat melihat

sesuatu yang berjarak sangatjauh.

10. Tajamnya pendengaran beliau sehingga dapat mendengar dari

jarakyang orang lain tidak dapat mendengamya.

ll. Tajamnya penciuman beliau sebagaimana Ya'qub saat

menciumbaju Yusuf.

12. Kuatnya fisik beliau sehingga mampu menempuh perjalan satu

malam untuk perjalanan sejauh 30 malam.

13. Naik ke langit.

14. Datangnya wahyu kepada beliau seperti suara lonceng.

15. Membuat kambing berbicara.

16. Membuat tanaman berbicara.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

27.

28.

24.

25.

Membuat batang pohoh kurma berbicara.

Membuat batu berbicara.

Memahami lolongan srigala yang tengah mencari rezeki.

Memahami maksud suara unta.

Dapat mendengar yang berbicara tanpa terlihat yang berbicara.

Dapat melihat jin.

Ditampakkannya kepada beliau hal-hal gaib, seperti

ditampakkannya Baitut Maqdis kepada beliau di pagi hari

peristiwa Isra'.

Terjadinya sesuatu dan beliau mengetatrui akibatnya,

sebagaimana beliau mengatakm tentmg unta yang tidalc mau

berjalan di Hudaibiyah, J--+ir'rret, t1:-" (ia ditahan oleh yang

menahan pasukan brgaj art).

Berdalil dengan sebutm atau nama untuk suatu masalah,

sebagaimana ketika Suhail bin Amr datang kepada mereka"

beliau bersabda;iti 'J'#lE lretot dimudahkan urusan

bagi lralian).

Melihat sesuatu yang tinggi lalu berdalil untuk_perkara yTg
terjadi di bumi, seperti sabdanya, ,-. ;*.,P UtilJt 9Y ot

f (Sesungguhrrya owan akan menunmlcan hujan karena

kemenangan bani Ka' ab).

Dapat melihat )rmg ada {i }glakang beliau.

Mengetahui perihal )rang terjadi pada orang yang meninggal

sebelum orang itu me,ninggal, seperti sabdanya tentang

Hanzhalatr ,'.i -,ii'u?r.ri,&'J5t (Afu melihat para malaikat

rnemandikannya). Karena ternpta dia terbunuh dalam keadaau

junub.
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29. Tampak pada beliau apa yang bisa jadikannya sebagai bukti
tentang penaklukan-penaklukan di masa yang akan datang

sebagaimana dalam perang Khandaq.

30. Melihat kepada surga dan neraka sewaktu beliau masih di

dunia.

31. Firasat.

32. Patulrnya pepohonan hingga berpindah beserta seluruh batang

dan rantingnya dari satu tempat ke tempat lainnya, lalu
kembali ke tempat semula.

33. Kisah rusa betina dan keluhannya kepada beliau mengenai

analarya yang masih kecil.

34. Menakwilkan mimpi tanpa melahrkan kesalahan.

35. Menebak tepat kurma muda yang masih di pohon, bahwa nanti

akan menghasilkan kurma matang sebanyak sekian dan sekian

wasaq, dan ternyata hasilnya sebagaimana yang beliau
katakan.

36. Menunjukkan beberapa hukum.

37. Menunjukkan siasat agama dan dunia.

38. Menunjukkan kondisi alam dan susunannya

39. Menunjukkan kernaslahatan tubuh dengan berbagai
pengobatan

40. Menunjukkan cira-cara mendekatkan diri kepada Allah.

41. Menrrrjukkan penrbuatan hal-hal (produk-produk) yang

bermanfaat.

42. Mengetatrui apa yang akan terjadi.

43. Mengetahui apa yang belum pemah dinukil oleh seorang pun

sebelumnya

M. Me,ngetahuirahasia-rahasiamanusia.
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45" Mengajarkan qua-cara menarik kesimpulan.

46. Mengetatrui caraberamah tamah dalam pergautan."

Selanjutrrya dia berkata" 'I(eistimervaan kenabian yang

bertopang pada ihnu semuanya ada 46, tidak satu pun darinya kecuali

rnendekati minrpi yang be,nar yang diberitakan bahwa itu merupakan

satu bagian dari 46 b-agan kenabian. Memang banyak di antaranya

yang kadang dialami oleh selain Nabi SAW, namun beliau tidak
pemah salah sedangfuan yang lainnya kadang salah."

Pada topik Al Faqr wa Az-7nhd dalam kitab Al lhyo', setelah

mengemukakan hadits , lb *;:V\i ,tr #,irydr SIU- (orang-

orang fakir masuk surga lebih dulu lima ratus tahun sebelum orang-

orang l*yo), Al Ghazali berkata, 'Dalam suatu riwayat disebutkan,
^iF-" ;1.;i-1i r (empat puluh tahun).Ini me,lrunjukkan perbedaan derajat

orang-orang {hkir, kare,na onmg fakir yang ambisius merupakan satu

bagian dari dua puhrh lima bagian orang fakir yang zuhud, yaitu

rnerupakan porsi 40 dari 500. Tidak ada dugaan bahwa penetapan

Nabi SAW mernbagi-bagi melalui lisarmya dengan semaunya, karena

beliau tidak befticara kecuali 9*g* hakikat yang benar..Ini seperti

halnya sabda beliau, ;?'g-3L1't-rry"a ,9 pUt ,y jt'e Qrl;,t $St

9'1t g (Mimpi yang baik dari orang shalih adalah satu bagian dari

empat puluh enam bagian kenabian), dan ini adalah kebenaran.

Namun selain beliau tidak mengetahui alasan porsi pembagian itu
kecuali hanya sebatas karena kenabian adalah penjelasan

tentang apa ),ang dil:hususkan bagi Nabi dan membedakannya dari
yang lainnya.

Beliau diberi berbagai kekhususan, di antaranya adalah

mengetahui hakikat berbagai pertara yang berkaitan dengan Allah dan

sifat-sifat-Nya, para rnalaikat-Nya, serta negeri akhirat, tidak seperti

yang diketahui oleh yang lainnya- Selain itu, bertambahnya keyakinan

dan kemantapan beliau tidak seperti manusia lainnya. Beliau juga
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memiliki sifat yang menyebabkan perbuatan-perbuatan beliau yang

luar biasa (di luar kebiasaan rnanusia lainnya) menjadi sempurna.

Beliau juga memiliki sifat yang dengannya dapat melihat rnalaikat dan

menyaksikan kerajaan l*grt, dimana perbedaan dengan mmusia biasa

adalah seperti ofimg yang dapat melihat dan orang yang buta Beliau

pun memiliki sifat yang dapat digmakan untuk me,ngetahui apa ),ary
akan terjadi secara gaib dan sebagian yang ada di dalm I-auh

Matrfuzh. Semua ini adalah sifat-sifat kesempurnaan bagi Nabi SAW,

masing-masing dari itu bisa dibagi menjadi beberqa bagien dimana

kita bisa membaginya hingga menjadi 45 bagian atau lebih. Kita pun

bisa membagSnya menjadi 46 bagiaq dimana mirnpi ymg benar

merupakan salah safu dari kesehrruhannya, ftlmrm hmya bertopang

pada dugaan d"'r prediksi, bukan b€rarti itu hakikat yang dimaksud

oleh Nabi SAW."

Saya kira dia mengisyaratkan pe*ataan Al Hulaimi, karena

selain direka-rek4 juga tidak secara meyakinkan bahwa ?pa ymg
disebutkannya itu adalah yang dimakzud oleh beliau SAW-

Ibnu AI Jauzi berkat4 'I(arena kenabim mencakup

pengetahuan tentang perkara-perkara ydng hakikatqra t qrpak

kemudian, maka mimpi orang yang beriman diserupekan de,ngan itu-"

Ada juga yang mengatakan" bahwa kenabian sej-.mlah nabi

adalah wahyu di dalam tidur saj4 dan mayoritas mereka me,ndapat

wahyu pertama di dalam tidur, kemudian meningkat kepada wahyu di
saat terjaga. Inilah penjelasan tentang kesesuaian penyerqraan mimpi
yang benar dengan kenabian. Sedangkan pe,ngl'hususan bilangan

tersebut, sejumlah ulama telatr membicarakan kesesuaiannp, batrwa

masa wahyu kepada Nabi kita SAW di dalam ti&rr adalah 6 bulan,

sebagaimana yang telah disebutkan- Selanjutnya dia menyebutkan

hadits-hadits yang menyebutkan bilangan-bilangan yang berbeda latu

dia berkata, 'Berdasarkan hal ini, maka mimpi onmg yang beriman
juga bermacam-mircam, yang paling +inggr adalah 46 dan ymg paling

rendah adalatr 70." Kemudian dia menyebutkan kesesuaim yang
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dikemukakan oleh Ath-Thabari.

Ath-Thabari dalam kttab Al Mu/him berkata" 'I(emungkinan

yang dimaksud dari hadits ini, bahwa mimpi yang benar adalah salah

satu tabiat kenabian, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits

lainnya, 9' t',1- ,i:* U-Pt * ",yi7 ,i.lt',*: i*iiXi't'51t19,

(Silrap perlahan-lahan [hati-hati], sederhana dan bertutur kata yang

santun adalah satu bagian dari dua puluh enam bagian kenabian).

Maksudnya, kenabian merupakan kumpulan sejumlatr tabiat yang

jumlahnya mencapai angka tersebut, dan ketiga tabiat ini merupakan

satu bagian darinya. Berdasarkan hal ini, maka masing-masing bagian

daike-26 bagian bagran itu terdiri dari tiga tabiat. Jika kita kalikan 3

de,ngan 26 maka akan menjadi 78, sehingga benarlah bahwa tabiat

kenabian dilihat dari segi yang rinci berjrrmlah 78."

Dia berkat4 "Selain itu, be,nar bahwa setiap dua darinya

disebutkan satu bagian, sehingga jumlahrya berdasarkan ini menjadi

39. Benar juga batrwa setiap 4 darinya disebut 1 bagian sehingga

jumlah menjadi 19 ll2 bagran. Perbedaan riwayat-riwayat mengenai

bilangan fiumlah) itu berdasarkan standar bagianny4 maka tidak

layak dianggap kacau. Menurut say4 ini yang lebih logts."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih tepatnya dia mengatakan

bahwa 78 itu untuk riwayat yang menyebutkan 70 dengan membuang

pecahanny4 drn yang 39 itu untuk riwayat yang menyebutkan 40

dengan penggenapan. Tidak perlu juga menyinggung bilangan yang

terakhir karena mengandung angka 1/2, sedangkan bilangan-bilangan

lainnya telah diisyaratkan bahwa itu merupakan penghitungan

berdasarkan pengelompokan tabiat.

Dia berkat4 "Saya juga memiliki pandangan lainny4 yaitu

bahwa makna an-nubuwwah adalah, Allah menampakkan hukum-

hukum-Nya dan wahyu-Nya kqpada harnba-Nya yang dikehendaki-

Nya dengan cara berbicara, atau de,ngan perantaraan malaikat, atau

dengan memasukkan ke dalam hati tanpa perantara. Tapi maknayang
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disebut an-nubutw,ah ini tidak dikhususkan Ailah bagi seseorang

kecuali orang yang khusus dengan sifat-sifat kesempumaan

pengetahuan, ilmu, keutamaan dan budi pekerti di samping

keterbebasarulya dari kekurangan. Itulah yang disefut an-nubuwwah

sebagairnana disebutkan dalam sebuah hadits, 3f. ili3 ai-,;-3r $ikap

perlahan-lahan fkati-hatiJ, sederhana). Maksudnya, tabiat-tabiat itu
termasuk tabiat para nabi. Ivlereka juga diutamakan, sebagaimana

yang difirmankan Allah dalam surah Al Israa' ayat 55, '#.M'd)

,f\ ,;b $t 1O"" sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-

nabi itu atas sebagian [yang lainJ). Narnun demikian, sifat benar

rnerupakan sifat utama mereka baik dalam keadaan terjaga maupun

tidur, karena ittr orang )'ang menyandang sifat ini bisa mencapai

mimpi yang benar. Namun karena kedudukan para nabi berbeda-beda,

maka orang-orang shalih yang mengikuti mereka juga demikian.

Karakter kenabian yang paling sedikit adalah 26, dan yang

paling banyak mencapai 70, sementara di antara kedua bilangan ini
adalah tingkatan yang berbeda-beda seperti yang disebutkan dalam

beberapa redaksi hadits yang ada. Berdasarkan hal ini, maka selain

para nabi yang keshalihan dan kejujurannya rnencapai tingkat yang

sesuai dengan seorang nabi, maka mimpinya rnerupakan satu bagian

dari kenabian nabi tersebut. Karena tingkat kesempurnaan para nabi
juga beragam, sehingga porsi bagian mimpi benar mereka juga

beragam sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dengan demikian,

kesimpangsiuran yang muncul karena redaksi hadits yang beragam

sudatr terjawab."

Syaikh Abu Muhammad bin Abi }lamzah menyebutkan

pandangan lainnya, bahwa kenabian mempunyai rnanfaat duniawi dan

ukhrawi, serta khusus dan umurn, di antaranya ada yutg diketahui dan

ada juga yang tidak diketahui. Antara kenabian dan rnimpi tidak ada

porsi tertentu kecuali bila mimpi itu benar, sehingga porsi kedudukan

kenabian pada mimpi adalah berdasarkan bilangan-bilangan tersebut
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disandingkan dengan derajat-derajat kenabian. Porsi yang paling

tinggi, yaitu'orang yang memiliki kenabian dan kerasulan adalah yang

paling banyak bilangannya, dan porsi para nabi yang bukan rasul lebih

sedikit dari itu, karena itu di dalam hadits disebutkan kenabian namun

tidak dinyatakan kenabian dari nabi yang mana."

Kemudian saya melihat dalam sebagian uraian tentang makna

hadits ini, bahwa mimpi mempunyai keserupaan dengan apa yang

terjadi pada nabi, yang membedakannya dari manusia lainnya dengan

1 bagian dart 46 bagian. Demikianlah kesesuaian-kesesuaian seputar

masalah ini, saya belum pernah menemukan orang yang

menghimpunkannya dalam satu tulisan tersendiri. Selain itu, saya juga

belum menemukan hadits-hadits yang menyatakan bahwa ilham

adalah satu bagian dari bagian-bagian kenabian, kendatipun itu
merupakan salah satu jaris wahyu, kecuali Ibnu Abi Hamzah pernatr

menyinggungnya sebagaimana yang akan saya ke,mukakan pada bab

"Orang yang Bermimpi Melihat Nabi SAW".

3, Mimpi yang Baik itu dari Allah

,!t n'i'rUt q)r

.6ri^:-rlr u';A,
6984. Dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW, beliau bersabd4

"Mimpi yang benar dai Allah, don mimpi yang buttk dari syetan."

sI::J'r;;-'{i * }u' & 4tr'ii ,:,s:At rf,, erl e
L:'**, qlr hr ):L:)t ,!t'n e Cy ti#- €_i, €Li u16

:JG i*'i *ht e d, ; ,i;e; €j r
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;'iS4i,s,'h.i.!r ',y ,g Cy ;K b u; * 
"1r, 

tib ,w._

;:*,i qJp y\ a'f'*'tj a;
6985. Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa aiu *"rra"ogar Nabi

SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara knlian bermimpi

melihat sesuatu yang disenanginya, maka sesungguhnya itu dari

Allah, karena itu hendaknya memuii Allah dan menceritaknnnya. Dan

bila dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya,

sesungguhnya itu dai syetan, maka hendaknya memohon

perlindungan (kepada Allah) dai lreburulunnya dan tidak

menceritakannya, karena sesungguhnya itu tidak akan

membahryalcannya."

Keterangan lladits:

(Bab mimpi yang baik dari Allah). Maksudnya secilra mutlak,

walaupun dalam haditsnya disebutkan batasan mimpi tersebut dengan

ash-shalih (yang barD, sehingga tidak memberikan peluang bagi

syetan untuk berperan di dalamnya. Mimpi yang dimasuki syetan

biasanya dinisbatkan kepada syetan dalam arti kiasan, walaupun

sesungguhnya semua ciptaan dan takdir adalah dari Allah. Sedangkan

penisbatan mimpi kepada Allah (dalam haditsnya) adalatr sebagai

bentuk penghormatan. Kemungkinan juga Imam Bu*fiari ingin

menjelaskan sebagian jalur periwayatarutya sebagaimana yang akan

saya jelaskan.

Zhahir sabda beliau, grl:t rt uigri lt s;Cilt (mimpi yang

benar dari Allah, dan mimpi yang buruk dari syetan), batrwa yang

dinisbatkan kepada Allah tidak disebut dengan hulm, sedangkan yang

dinisbatkan kepada syetan tidak disebrut nt'yaa. hi adalah istilah

syar'i, jika tidak demikian, maka semuanya Ufa. 0isefut ru'yao

(mimpi), batrkan dalam hadits lainnya disebutkan, Ly-j t3!.Jlt lUimpi
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ada tiga macam). Maksudnya, semuanya disebut ru'yaa (mimpi).
Penjelasannya akan dipaparkan dalam bab "Batasan dalam Mimpi".

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Qatadah.
'illr"r tt u-$!t (Mimpi yang benar). Dalam riwayat Al

Kasymihani dicantumkan dengan yu1u,'til.r1dt $tang baik),dan begitu

pula yang dicantumkan dalam mayoritas riwayat. Sedangkan dalam
riwayat Ahmad bin Yahya Al Hulwani dari Ahmad bin yunus,

gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, tidak menyebutkan sifat. Abu
Nu'aim menukil dalam kitab Al Mustakhraj dengan redaksi, e1t A Sjlr
(Mimpi yang baik dari Allah), seperti redaksi judul bab ini. Demikian
juga yang dikemukakan pada pembahasan tentang pengobatan dari
riwayat Sulaiman bin Bilal, dan yang dikemukakan oleh Al Ismaili
dari riwayat Ats-Tsauri, Bisyr bin Al Mufadhdhal dan yahya Al
Qaththan, semuanya meriwayatkan dari Yahya bin Sa,id. Imam
Muslim meriwayatkarurya seperti itu dari riwayat Az-Zuhi, dari Abu
Salamah seperti yang akan dikemukakan nanti.

Dalam riwayat Abdi Rabbih bin Sa'id dari Abu Salamah
sebagaimana yang akan dikemukakan dalam bab "Bila Bermimpi
yang tidak Disukai" disebutkan, ior'H'ai-;,St C;!t qUtmpi yang baik

dari Alla.h). Dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan dengan
redaksi, ,a.t U Oang baik).Sedangkan dalam riwayat ini disebutkan

tambalran, 'et"',#\i\ 1iJ-vo$-6'63;i 6l $a Qulaka bila

seseorang kalian bermimpi, maka janganlah menceritakannya kecuali
orang yang menyukai). Imam Muslim meriwayatkannya dalam
riwayat lainnya dari jalur ini, ',-v- U 11. * Xt';jI6 zG Cj) 

"?rbg
(Jika dia bermimpi yang baik, makn hendalmya bergembira dan tidak
menceritakan kecuali orang yang menyukai). Lafazh"Hj, berasal

dari akar kata a;$t fterita gembira), ada juga yang meng atakan'j3ili



artinya dia hendaknya menceritakannya. Iyadh menyatakan batrwa itu

adalah kesalahan tulis. Dalam sebagian naskah Imam Muslim

rlicanturnkan, "p$ (Maka dia hendaknya menutupinya), dari akar

kata fJr (tutup).

Dalam hadits Abu Razin yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

disebutkan ,'st3 /b if tl'" fu 13 (Dan tidak menceritakannya kecuali

kepada orang yang suka).Kata irj adalah ismfa"il daikata ilr (cinta"

kasih). Dalam riwayat lainnya, q"t1!'rl er'uI'Jlt1 (Dan iangan

menceritaknnnya kecuali kepada orang pandai atau yang disului).

Sementara dalam riwayat lainnya disebutkan, f.tb,J6 il U3\'iAli
yrJ jl(Oaniangan menceritaknn mimpi kecuali kepada orang alim

atau pembei nasihat).

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Orang alim dapat

menakwilkannya semampunya berdasarkan hadits. Pemberi nasihat

akan memberi pengarahan yang bermanfaat dan membantunya. Orang

pandai adalah orang yang mengetatrui takwil mimpi. Dia
memberitatrukan penakwilannya berdasarkan mimpinya itu atau diam.

Sedangkan orang yang disukai, jika dia mengetahui kebaikan maka

dia akan mengatakanny4 dan tidak mengetatrui atau ragu maka dia

diam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lebih utama adalatr

menggabungkan kedua riwayat ini, karena orang pandai adalah orang

yang berilmu, dan orang yang disukai adalatr pemberi nasihat. Dalam

riwayat Muslim dari hadits Abu Sa'id pada kedua hadits bab ini
disebutkan, OtL:'. t1 A'#ri (Dan mimpi yang buruk itu berasal dari

syetan)

drrl;? rr 're'#ri (Dan mimpi buruk itu,berasal dari syetan).

Demikian dia meringkasnya. Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam
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kttab Al Mustakhraj dari jalur tadi dengan tambahan, * [Gii ,sif, S$

Wx q,fg art1ap,, i! \r..2: p,'r ox LVyW i^g; (Jika

sesearang di antara kalian bermimpi melihat sesuatu yang tidak
disulcainya, maka hendaknya meludah tiga knli ke sebelah kirinya dan

memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan dan
gangguannya, karena sesungguhnya dengan begitu tidak akan

membahayakannya). Demikian juga hadits yang telah dikemukakan

pada pembahasan tentang pengobatan dari riwayat Sulaiman bin Bilal,
dari Yahya bin Sa'id. Imam Bukhari akan mengemukakan dalam bab

"Mimpi Buruk dari Syetan" hadits dari jalur Ibnu Syihab, dari Abu
Salamah dengan redaksi, 91L-j-"*'AbAt'i^:fi-'.,id.jt'f'si ib tiy
ttt.o',7 so ). o.,o "'t:JAt- ,}lt ary .lU .V*,Aj (Jika seseorang di antara kalian bermimpi suatu

mimpi buruk yorg tidak disukninya, makn hendaknya meludah ke

sebelah kirinya dan memohon perlindungan Allah darinya, maka itu
tidak akan membahayakannya). Imam Muslim meriwayatkan dari
jalur ini, ?t:; oX l:i'C*-'* ryr;-* (K" sebetah kirinya tiga

lrali ketikn terjaga dari tidurnya).

Dalam bab "Orang yang Bermimpi Melihat Nabi SAW" akan
dikemukakan hadits dari jalur Ubaid bin Abi !a'far, dari Abu Salamah

dengan redaksi, grl;.alr U\:gi # Lq"tf W'Ak& 6\W
f.hi I q'6 (Barangsiapa yang bermimpi sesuatu yang tidak

disulrainya, maka hendabrya meludah ke sebelah hirinya tiga kali,
dan memohon perlindungan fk poda AllahJ dari syetan, karena
sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya). Kemudian dari
riwayat Abdi Rabbih bin Sa'id, dari Abu Salamah yang akan

dikemukakan dalam bab "Apabila Bermimpi Sesuatu yang tidak
Disukai" dicantumkan dengan redaksi, 67b iiurs:i;$i,f;-G 6ii rsl:

t.bi;Qy fi-;i qru,#"13vvt,|y1, q@t?',yj (Dan bita

seseorang bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka

hendalrnya memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya
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dan dari kejahatan syetan serta meludah tiga kali dan tidak

menceritakannya kepada seorang pun, knrena sesungguhnya itu tidak

akan membahayakannya). Ini adalah riwayat dari Abu Salamah yang

paling lengkap redaksinya

Al Muhallab berkata, 'Nabi SAW menyebut mimpi yang

terbebas dari kehampaan sebagai mimpi yang baik dan mimpi yang

benar, dan menisbatkannya kepada Allah. Beliau juga menyebut

mimpi kosortg dengan sebutan mimpi dan menisbatkarurya kepada

syetan, karena mimpi itu dieiptakan di atas jalannya, sehingga beliau

memberitatrukan kepada manusia tipu daya yang dilakukan syetan dan

mengajarkan kepada mereka cara me,lrcegalrnya a5at tidak

terperangkap ke dalam jebakan syetan yang akan menghinakan

mereka."

Abu Abdil Malik berkata, "Mimpi buruk dinisbatkan kepada

syetan kare,na ifu merupakan hawa nafsu dan keinginamya."

Ibnu Al Baqillani berkat4 "Allah menciptakan mimpi yang

baik dengan dihadiri oleh malaikat, dan menciptakan mirnpi yang

buruk dengan dihadiri oleh syetan, karena itulah mimpi tersebut

dinisbatkan kepada syetan."

Ada juga yang mengatakan, bahwa mimpi buruk dinisbatkan

kepada syetan, karena dialatr yang menimbulkan bayangan atau

imajinasi dalam otak, padahal tidak ada hakikatrya di dalam jiwa.

Kedua,hadits Abu Sa'id Al Khudri.

!r'*, 
-re Jy (Maka sesungguhnya itu dari Atlah). Dalam

riwayat yang disinggung tadi disebutkan, u{iil ilr gXii ,!, ,y Qti

' eio:t-j;1j (Maka sesungguhnya itu berasal dari Allah, karena itu

hendalnya memuji Allah atas itu dan menceritakannya). Sementara

dalam riwayat AI Kasymihani disebutk*, c;u;ii (Maka hendaknya

menceritakan), seperti itu juga dalam riwayat tadi.
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'rr::ja grl:.arr b g6yr,S-eu;? o?r*fs loan bita dia

bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya, sesungguhnya itu
berasal dari syetan, maka hendalotya memohon perlindungan). Dalam
naskah lainnya disebutkan tambahan, iru. TXepada Atlah).

t:Fi qti 9\j"filY1 (Dan tidak menceritakannya kepada

siapa pun, karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya).
Dalam riwayat Al Kasymihani pada bab "Apabila Bermimpi Buruk"
disebutkan, i:bi}Jdtl (Karena sesungguhnya itu tidak akan

membahayakannya).

Kesimpulan dari bab tentang mimpi yang baik ada tiga hal,
yaitu:

1. , Memuji Allah atas mimpi yangbaik.

2. Bergembira karena mimpi baik.

3. Menceritakannya namun hanya pada orang yang suka, bukan
kepada yang tidak suka.

Sedangkan kesimpulan lang dapat ditarik seputar etika ketika
bermimpi yang tidak disukai ada empat, yaitu:

1. Memohon perlindungan kepadaAllah dari keburukannya.

2. Memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syetan.

3. Meludah ke sebelah kiri tiga kali saat terjaga dari tidurnya.

4. Tidak menceritakannla sama sekali kepada seorang pun.

5. Pada bab "Batasan Mimpi" Imam Butfiari mengemukakan

etika yang kelima dari riwayat Abu Hurairah, yaitu shalat, jli
j24i 4: yt db'^bk-liufs"& or, (Barang siapa

bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya,
hendahtya tidak menceritakannya kepada seorang pun,

berdiri dan mengerjakan shalat). Tapi Imam Bukhari

yang

maka

, lalu
tidak
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menyatakan stafus rna*rhul riwayat ini, sementara Muslim
rnerayatakan status maushwl hadits tersebut sebagaimana yang

akan dipaparkan dalam babnya. Sementara itu Al Qadhi Abu
Bakar bin Al Arabi tidak mengetahuinya sehingga dia berkata,

"At-Tirmidzi menambahkan perintah shalat dalarn riwayat-

riwayat kitab,4sft-.Sft ahihain."

Muslim menambahkan etika yang keenam, yaitu merubah

posisi tidur, dia mengatak *, ,{s $*:ta: ,14 aV ,L:;s eV
..1pfgu-i|;;rilr;l ,s1rritr,xii y.e c,/.],#.1',* L$r r;'qfi

+ e S:4i,6ri orii3.t, b fur't+it ,# ,rri,p',Jr:t!
* og ,Eil't <Wt"ibah menceritakan kepada kami, Laits dan

Ibnu Rumh menceritakan kepada knmi, Al-Laits
memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir
secara marfit'; "Apabila seseorang dari lalian bermimpi
melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendalorya

meludah ke sebelah kiri tiga kali, memohon perlindungan

kepada Allah dari syeton tiga lcali, dan merubah posisi tubuh

d ai p o s is i s eb elumny a).

Sebelum itu dia mengatakan, * i.:U' * ?';i.'l;;i r;p eV
uiV ,'r::, ,fi i. f;'g al.6i ,?td, t:? vr:.tr,o{ijr 'i.'r:Ai 6:b3 ,#
,gli tt4a ;4; f -sj;;j#'& ,f i.!,'* (futaibah dan

Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami dari Al-Laits bin
Sa'd. Dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

Abdul Wahhab menceritakan kepada kami. Dan Abu Balwr bin Abi
Syaibah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair
menceritakan kepada komi, semuanya meriwayatkan dari Yahya bin

Sa'id dengan sanad rni). Maksudnya, dari Abu Salamah, dari Abu

Qatadah seperti hadits Sulaiman bin tsilai, dari Yahya bin Sa'id. Ibnu

Rumh menambahkan dalam hadits ini, y)b aw? ,f$ * ,f 'J:4:)

(Dan dia hendaknya rnerubah pasisi tubuh tlari posisi sebelumnya).
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sebagian ahli hadits menyebutkan bahwa tambahan ini terdapat dalam
hadits Al-Laits dari Abu Az-zubair sebagaimanayangdisepakati oleh
Qutaibah dan Ibnu Rumh. Sedangkan jalur yahya bin sa'id dalam
hadits Abu Qatadah tidak tedapat redaksi itu, karena itulah eutaibah
tidak menyebutkannya.

Secara umurn, elika tersebut ada enam poin, yaitu empat yang
telah terdahulu, ditambah dengan shalat dan merubah posisi tubuh.
Kemudian saya melihat etika yang ketujuh pada sebagian syarah, yaitu
membaca ayat kursi, namun tidak disebutkan dalilnya. Jika
pengambilannya dari keumuman sabda beliau sAw dalam hadits Abu
Hurairah, lq- ''!:i:;1i:tj (Dan englcau tidak akan didetwti syetan),

maka itu cukup tepat, dan itu sebaiknya dibaca dalam shalatnya.
Penjelasan tentang etika orang yang menafsirkan mimpi akan
dikemukakan nanti.

Para ulama menyebutkan hihnah di balik hal-hal tadi, yaitu:

a- Memohon perlindungan dari mimpi buruk. Ini cukup jelas dan
disyariatkan pada setiap hal yang tidak disukai.

b. Memohon perlindungan kepada Allah dari syetan. pada

sebagian jalur periwayatmhadits ini disebutkan, bahwa mimpi
buruk itu dari syetan, dan bahwa syetan membayangkannya
dengan maksud membuat sedih manusia serta menakut-
nakutinya.

c. Tentang meludah, Iyadh berkata, 'Nabi sAw memerintahkan
itu untuk mengusir syetan yang mendatangi mimpi buruk
sebagai penghinaan dan penistaan baginya. Dikhususkarurya
bagian kiri karena kiri merupakan wilayah kotor dan
serupanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam
kali" adalah sebagai penegas.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi

jumlah "tiga

berkata, "Ini
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rnengisyaratkan, bahwa ruqyah adalah untuk memantapkan jiwa

dalam menolak syetan. Pada sebagian riwayatnya disebutkan meiudah

untuk mengisyaratkan kekotorannya. Dan bagian ini diriwayatkan

dengan tigalafazh, yaitu: an-na.ftsu (rneniup), at-tatlu (meludah), dan

al bashqu (rneiudah)."

An-Nawawi naengatakan dengan rnengikuti Iyadh tentang

meniup di dalam ruqyah, "Ada perbedaan pendapat mengenai an-

naftsu (meniup), dan at-taflu (meludafu). Suatu pendapat menyebutkan

bahwa keduanya berrnakna sama, dan itu sirna-sama dengan ludah.

Abu {Jbaid rnengatakan, 'Disyaratkan adanya sedikit ludah dalam at-

taflu {meludah), dan tidak disyaratkan dalarn an-naftsu (meniup)'.

Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Aisyah pernah ditanyatentang

an-naftsu (meniup) dalam ruqyah, dia berkata, I *!)t ;7 L>k-Ui;

iii'J-'-) (Seperti halnya pemakan kismis meniup, tidak ada ludah

bersamanya). Adanya sedikit basah yang tidak sengaja, maka itu tidak

diperhitungkan. Disebutkan dalarn hadits Abu Sa'id mengenai ruqyatr

dengan surah Al Fatihatr,'Jti.'e-*.";;4 ltatu dia mengumpulkan

ludahnya)."

Iyadh berkata, "Manfaat meludah adalah bertabamrk dengan

kelembaban, udara dan tiupan dari yang melakukan ruqyah yang

disertai dengan dzikk yang baik, sebagaimana bertabarruk dengan air

basuhan tulisan dzikir dan asma'ulhusna."

An-Nawawi juga berkata, "Mayoritas riwayat tentang
. t o,

menyebutkan, d-,iili (Malm dia hendalotya meniup), yaint

ringan tanpa ludah, sehingga an'naftsu (meniup) dan

(meludah) diartikan sebagai kiasan."

mlmpl

tiupan

atlatlu

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tapi yang dituntut di kedua ha1 itu

memang berbeda. Sebab yang dituntut dalam ruqyah adalah

bertabarruk clengan kelembaban dari dzikir, sebagaimana yang telah

disinggung tadi, sedangkan yang dituntut di sini adalah mengusir
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syetan, serta menunjukkan penghinaan terhadapnya sebagaimana yang

dinukilnya dari Iyadh tadi. Artinya dia meniup yang disertai dengan

sedikit ludah. Jika dia melihat dari segi tiupan maka itu disebut an-

naftsu (meniup), dan bila melihat dari segi ludatr maka itu disebut ai
bushaaq (meludah).

An-Nawawi berkat4 "Makna, 'olbi, qti (sesungguhnya itu

tidak membahayakannya) maknanya adalah Allah menjadikan hal-hal
yang disebutkan itu sebagai sebab keselamatan dari hal yang dibenci

yang merupakan konsekuensi mimpi buruk, sebagaimana halnya Allah
menjadikan zakat atau sedekah sebagai pelindung harta."

d. Adapun shalat, di dalamnya ada unsur memasrahkan diri dan

meminta perlindungan kepada Allah. Selain itu, karena dengan

memasukinya terdapat perlindungan dari keburukan, dengan

itu pula keingingan dan pernintaan menjadi sempurna'sebab

kedekatan orang yang shalat de,ngan Tuhannya.

e. Merubatr posisi tubuh ketika bermimpi buruk adalah sebagai

sikap optimisme untuk merubatr kondisi dengan perobahan

posisi.

An-Nawawi berkat4 "Semestinya semua riwayat-riwayat ini
dipadukan dan melaksanakan semua kandungannya, tapi kalaupun
hanya melaksanakan sebagiannya, maka dengan seizin Allah itu sudah

cukup untuk mencegah dampak negatifrrya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak melihat pembatasannya

hanya pada satu hal saja. Al Muhallab mengisyaratkan bahwa

memohon perlindungan sudah cukup untuk mencegah keburukannya.

Tampaknya, dia menyimpulkannya dari firman Allah dalam surah An-
Nahl ayat 98-99, 'l-j',,{'^3t ,g:) lQ}.fr 'n 

!ur'J;-'6 otpr oi:i, 6$

t*E""$, ,*i t:yt c-$r ,F"oe;L (Apabita lmmu membaca Al

Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari,
syetan yang terlattuk. Sesungguhnya syetan itu tidak ada kekuasannya

FATEIUL BAARr - 391



atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya),

sehingga memerlukan permohonan periidungan untuk sahnya

bertawajjuh, dan itu tidak cukup dengan mengucapkan ,s/i'adzah

dengan lisan.

A1 Qurthubi dalam kitab Al Mulhim berkata, "Shalat

memadukan itu semua, karena bila seseorang berdiri shalat, berarti dia

telah merubah posisi tubuhnya, meludah dan meniup saat berkumur

ketika wudhu, membaca isti'adzah (memohon perlindungan kepada

A.llah dari syetan) saat sebelum membaca bacaaan shalat, kemudian

bedoa kepada Allah dalam kondisi yang paling dekat kepada-Nya,

rnaka dengan anugerah dan kemuliaan-Nya, Aliah melindunginya dari

keburukarrnya."

Ada atsar yarry shahih tentang sifat ta'awwudz (memohon

perlindungan) dafi keburukan mimpi, yaitu hadits yang diriwayatkan

oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan Abdunazzaq dengan

sanad shahih dari Ibrahim An-Nakha'i, {;i-G yb e'fbi 6irtS1.

,#, t- of tF'rtt-i)?'u de:;:1r a<Au .u. c:io 6,}Vr :si;-y ri1 ,.p;'i

ttqi1 * eryf U'\l (Apabila seseorang kalian bermimpi sesuatu

yang tidak disukai, maka ketika terjaga hendaklah dia mengucapkan,

"A'uudzu bimaa aadzat bihi malaaikatullaahi warusuluhu min syarri

ru'yaaya haadzihi an yushiibani fiihaa maa alcrahu fii diinii wa

dunyaaya falru berlindung kepada Allah seperti halnya para malaikat

Allah dan para rasul-Nya berlindung dengannya dari keburukan

mimpilru ini agar tidak ada sesuatu yang alcu benci yang menimpalat

dalam agamalcu dan dunialatJ.')

Memohon perlindungan karena merasa takut ketika tidur,

seperti yang diriwayatkan oleh Malik, dia berkat a, ilit U.U.gbi 4.
#";a;166r I'pcf \Vf '*,)w ,loJt GL\ti e\yt l?:t[ ,i6
y:p;;-'oft gq'S ?t;s ,y7 9*?: *.tii,: {Tetah sampai kepadala.t,

bahwa Khalid bin Walid berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya
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alru pernah merasa takut ketika sedang tidur." Maka beliau bersabda,
"Ucapkanlah,'A'uudzu bikalimaatillaahit taammaati min syarri
ghadhabini wa adzaabihi wa syarri ibaadihi wamin hamazaatisy
syaayaathiini wa an yahdhuruuni [alat berlindung dengan kalimat-
kalimat Allah yang sempurna dari keburukan kemurkaan-Nya dan
adzab-Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dan godaan syetan-
syetan dan dari mendatangilruJ). An-Nasa'i meriwayatkan dari
riwayat Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkat4

t4ul ,# L"F" 'lt i.4e orS (Khalid bin Walid pernah terkejut di

dalam tidurnya) lalu dia menyebutkan hadits serupa dengan tambahan

d.i awalnya, 1tE--u, ,'J.ji'sial>t $1gita engkau berbaring, maka

ucapkanlah, "Bismilldft.') Asalnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan

At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan, serta di-shahih-kan oleh Al
Hakim.

Dari keumuman sabda beliarl 'o:;;-t-i s|:$1gila bermimpi

sesuatu yang tidak disukai), Ad-Dawudi tidak merrasukkan mimpi
yang benar, karena kadang itu sebagai peringatan di samping kadang
juga sebagai berita gembira. Dalam peringatan kadang ada semacam

hal yang tidak disukai oleh orang yang melihatny4 sehingga bila dia
mengetahui bahwa itu mimpi yang benar, maka selayalarya tidak
memohon perlindungan dan serupanya. Dia berpedoman dengan

riwayat tentang mimpi Nabi SAW yang melihat seperti sapi yang
disembelih dan sebagainya.

Bisa juga dikatakan, bahwa tidak memohon perlindungan
dalam mimpi yang berarti tidak mesti tidak merubah posisi tubuh dan
tidak shalat, karena bisa jadi itu sebab untuk mencegatr sesuatu yang
tidak disukai dari peringatan ifu dengan tetap mdaga maksud dari
peringatan itu. Selain itu, peringatan kadang dikembalikan kepada

makna berita gembira, sebab orang yang diberi peringatan tentang apa
yang akan te_rjadi walaupun itu tidak menggembirakannya, tentunya
dia adalah orang yang kondisinya lebih baik daripada orang yang
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mendapat serangan secara tiba-tiba yang sebelumnya tidak

mengetahui apa yalg akan terjadi. Sehingga ini sebagai keringangan

bagiaya.

Al Hakim At-Tirmidzi berkata, "Mimpi yang benar asalnya

adalah kebenaran yang diberitakan dari Dzat yang Maha Benar, yaitu

sebagai berita gernbira dan peringatan untuk menjadi pertolongan

baginya. Hampir semua hai yang dialami oleh umat terdahulu adalah

mimpi, sementara hal itu sangat jarang dialami oleh umat ini. Hal ini
karena banyak wahyu yang datang kepada Nabi SAW dan banyak

orang-orang yang benar serta orang-orang yang yakin di katrangan

umat ini, sehingga mereka dicukupi dengan banyaknya ilham daripada

banyaknya mimpi yang biasa dialami oleh umat-umat terdahulu."

Ai Qadhi Iyadh berkat4 "Kemungkinan redaksiroi-;it ,-J.-iilt

(mimpi yang bail) dan 4(dt C3l) lmtmpi yang baik)kembali kepada

kebaikan dan kebenaran secara zhahir, seperti redaksi: ii$it t;;|t

(mimpi yang tidak disukai) atar ilJl L41l @timpi yang buruk)

kemungkinan kembali kepada keburukan secara zhahir atau pun

penakwilan. Sedangkan tentang tindakan menyembunyikan mimpi
walaupun kadang itu adalah mimpi yang benar, maka hikmahnya
masih belum terungkap. Hal itu mungkin dilakukan agax tidak muncul
ketakutan ketika mimpinya ditafsirkan sehingga dia sibuk memikirkan
tafsir mimpi buruk yang tidak disukai itu, tapi bila tidak diceritakan
maka rasa takutnya itu akan hilang, dan akan tetap seperti sediakala

bila tidak ada orang yang menafsirkannya. Sehingga dia akan berada

di dalam harapan, bahwa mimpinya itu mempunyai penafsiran yang

baik, atau berharap bahwa itu hanya mimpi kosong belaka. Dengan

demikian hal itu lebih menenteramkan jiwanya. Ini berdasarkan sabda

beliau, \r*tIi Jb $ s:i|t'ri *b 6F! '!3 (Dan tidakmenceritakan

mimpinya it, karena mimpi itu akan terjadi seperti apq yang

ditalcwilkan). Pembahasan tentang ini akan dipaparkan dalam bab

i

n
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"Apabila Mimpi Sesuatu yang tidak Disukai".

kli juga dalil ymg menyatakan bahwa persepsi itu
memunculkan pengaruh pada jiwa, maka meludah dan hal-hal lainnya
disebutkan dalam hadits dapat menghalau persepsi yang muncul di
dalam jiwa akibat mimpi. Jika persepsi tidak berpengaruh, tentu beliau
tidak menganjurkan untuk menghalaunya. Dernikian juga larangan
untuk menceritakan mimpi yang tidak disukai kepada orang yang
tidak menyukai, serta perintah untuk me,nceritakan kepada orang yang
menyukai.

Sabda beliau dalam hadirs Abu Sa'id, ,Rq CU.s 'p ,sii tsl:

OrL:t rt b e tiy {Oo bila dia bermimpi sesuatu yang tidak disukai,

maka sesungguhnya itu berasal dari syetan) cukup jelas batasannya.
Karena mimpi yang baik tidak me,ncakup sesuatu yang tidak disukai
oleh orang yang bermimpi. kri dikuatkan oleh pembandingan mimpi
gembira dengan mimpi buruk dan penisbatan mimpi buruk kepada
syetan. Berdasarkan hal ini, maka pendapat ahli ta,bir dan yang
mengikuti mereka menyatakan, bahwa mimpi yang benar kadang
muncul dalam bentuk berita gembira dan kadang dalam bentuk
peringatan- Hal ini perlu dicermati lebih jauh, karena biasanya
peringatan merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang
melihatnya (yang memimpikannya). untuk menggabungkan kedua hal
ini dapat disimpulkan bahwa peringaran tidak memastikan terjadinya
hal yang dibenci, sebagaimana png telah dipaparkan di muka, dan
bahwa yang dimaksud dengan "tidak disukai" (dibenci) adalah lebih
umum daripada zhahirnya mimpi dan penakwilannya.

Al Qurthubi dalam l<rtab Al Mufhim berkat4 ..Secara tekstual,
hadits ini menunjukkan bahwa mimpi yang menimbulkan ketakutan,
kekhawatiran atau kesedihan, adalah mimpi yang diperintahkan untuk
memohon perlindungan darinya, karena itu berasal dari penggambaran
syetan. Jika orang yang memimpikannya memohon perlindungan
dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan melaksanakan apa yang

FATHI'L BAARI - 395



diperintahkan, seperti rneiudah, merubah posisi tubuh dan

melaksanakan shatrat, maka Allah akan naenghilangkan apa yang

ditakutinya dan yang tidak disukainya, sehingga dia tidak akan

tertimpa apapun dari mimpi itu."

Ada juga yang mengatakan, bahwa hadits ini rnencakup apa

yang tidak disukai oleh orang yang memiurpikailnya karena adanya

peran syetan di daiamnya dan apa yang tidak ada peran syetan di

dalamnya. Sedangkan melakukan hal-hal yang diperintahkan itu

berguna untuk mencegah terjadinya hal yang tidak disukai,

sebagaimana hainya riwayat yang menyebutkan, bahwa doa dapat

mencegah bala', dan sedekah dapat mencegah keburukan, dan semua

ini berlaku dengan qadha dan takdir Allah. Namun sebab-sebab itu

hanyalatr kebiasaan yang tidak nyata. Sementara mimpi yang

membuat seseorang merasa takjub, tapi tidak menemukannya ketika

terjaga dan tidak ada yang menunjukkan itu, maka mimpi ini termasuk

jenis lainryra, yaitu lintasan pikiran yang dilakukan sebelum tidur,

kemudian hal itu hadir di dalam tidumya. Mimpi png seperti ini tidak

berbatraya tapi juga tidak mendatangkan manfaat-

4. Mimpi yang Baik Adatah Satu Bagian dari Empat Puluh Enam

Tanda Kenabian

yt n etgt €':lt ,Ju *) ,:t? il' ;1" 1, ,f i;$ ci *
$;r *',A; 1, \:rt:yt'€Li'&,ty.or't .ilr a iI,;it:

?'t,)*U, f *j ',*
.i*3 \ ti:V

i;a oi il a' i:? ti.L ,,lG yi *:
tlo . 1,'. o7,'+"*:*
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6986. Dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW, beliau bersabd4
"Mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk
berasal dari syetan. Jika seseorailg dari lralian bermimpi buruk, maka

hendaknya memohon perlindungan (kepado Allah) darinya, dan

meludah ke sebelah kirinya, karena sesungguhnya itu tidak akan

membahayaknnnya."

Dan dari ayahnya, dia berkat4 "Abdullatr bin Abi Qatadatr
menceritakan kepada kami dari ayatrrya, dari Nabi SAW, ... seperti

redaksi tersebut."

*t$b\,* dte *Ut i.;;,? *,*uY i;,'*
.lA, n tr'uir:r, fu'u?; *N c;) :jv

6987. Dari Anas bin Malik, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, *Mimpi orang mubnin adalah satu

bagian dari empat puluh enam tanda lcenabian."

'#t * yi'*'#ji' +'r. b*l: W, L,t; |t3r)
1tA,

'*i*;ut 'k
6988. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullatr SAW

bersabda, "Mimpi orang mubnin adalah satu bagian dai empat puluh
enam tanda kenabian."

Diriwayatkan juga oleh oleh Tsabit, Humaid, Ishaq bin
Abdillah dan Syr'aib dari Anas, dari Nabi SAW.

:irj *t r:)L h' & it Jrr"oi ,:^z?nr'uiri;:j ,rJ r
.g$r'u ti*',#.,?, t'u i; n it c;)
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,i'-fr *3 i)L ht .+ At Jy, * ^ft ,lqr'iir * ori t
.;At u t?;'#3i,'y.-"al"; r^1ar i-3!St

6989. Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia mendengar Nabi

SAW bersabda, "Mimpi yang baik adalah satu bagian dari empat

puluh enam tanda kenabian."

Keterangan Hadits:

(Bab mimpi yang baik adalah satu bagian dari empat puluh

enam tanda kenabian). Redaksi judul ini merupakan akhir redaksi

hadits bab ini. Tampaknya, Imarn Bukhari memahami riwayat lainnya

dengan redaksi, y:#t ri;) (Utimpi orang mukrnin) dalam pembatasan

ini. Judul ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi, sementara

hadits-haditsnya dicantumkan dalam bab sebelumnya.

Pada bab ini Imam Bulfiari mengemukakan lima hadits, yaitu:

Pertama, i*i';; tiri.grii:.lr u'iU,i int ,,22a;Ar Slr
(lvtimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk

berasal dari syetan. Jilu salah seorang dari kalian bermimpi buruk).

Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang pada bab

sebelumnya. Al Ismaili menyangkalnya dengan berkata, "Hadits ini
tidak berperan apa-apa pada bab ini." Pendapat ini diambil oleh Az-

Zarkasyi, dia pun berkata, "Memasukkan hadits ini ke dalam bab ini
tidak beralasan, bahkan lebih tepat dimasukkan ke dalam bab

sebelumnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penyusunan demikian terjadi dalam

riwayat An-Nasafi sebagaimana yang tadi saya singgung. Pandangan

ini dijawab berdasarkan banyak periwayat kitab Ash-Shahih yang

mencantumkannya seperti itu (yakni memasukkan hadits ini ke dalam

bab ini), bahwa memasukkan hadits ini ke dalam judul ini untuk

mengisyaratkan bahwa mimpi yang baik dianggap sebagai satu bagian
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dari tanda-tanda kenabian, karena mimpi itu berasal dari Allah. Beda
halnya dengan mimpi yang berasal dari syetan, maka itu tidak
termasuk tanda-tanda kenabian. Di samping itu, Imam Bukhari
mengisyaratkan sebagian jalur periwayatannya dari Abu salamah, dari
Abu Qatadah. Pada bab sebelumnya, saya sebutkan bahwa daram
riwayat Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Abu Salamah, dari

Qatadah pada hadits ini disebutkan tarnbatran, * b;:i uyjrt t$t
,At'U ti7'a;rl't (Dan mimpi orang mubnin adalah satu bagian dari

empat puluh enam tanda kenabian).

Keduo, 
'S',* 

(Dari Anas). Dalam riwayat Ahmad dari

Muhammad bin Ja'far yang disebutkan dengan sanad-nya itu
disebutkan dengan redaksi, i:tu..:&|;',t:t-;;" *!.6'i. ;t'c;; lltcu
mendengar Anas bin Malik menceritalan dari wadah). eatadah
menyelisihi yang lainnya karena tidak menyebutkan ubadatr di dalam
sanad-ny4 yaitu hadits ketiga.

Ketiga, hadits Anas.

i' & ,1, f ,,5 ,f |aJAi !, * ';i.'6u,e,l W, "c.16 6qy
'l) '-,j r-tb (Tsabit, Humaid, Ishaq bin Abdiilah dan Syu,aib

meriwayatkannya dari Anas, dari Nabi sAV).Maksudnya, tanpa
perantara.

Riwayat Tsabit akan dikemukakan secara maushur setelah lima
bab dari jalur Abdul Aziz bin Al Mukhtar darinya yang serupa dengan
hadits yang awalnya d)tU ld, e nJt'g,. (Barangsiapa yang

bermimpi melihatlru malra sungguh dia telah metihatku). Di dalamnya
juga disebutkan, C,r1-$t g;i:i (Dan mimpi orang mulmin).Imam

Muslim meriwaya&annya secara maushul dari jalur Syu'bah dari
Tsabitjuga

AlBazzarjuga meriwayatkannp, dan dia berkat4 .Kami

tidak mengenal para periwayat )ang meriwayatkannya dari Tsabit
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kecuali Syu'bah. Riwayat Abdul Aziz menyangkalnya." Dalam kitab

Al Atthraf karya Al Mizzi disebutkan, bahwa Imam Bukhari

meriwayatkannya pada pembahasan tentang ta'bir mimpi secara

mu'allaq,lalu dia berkata, "Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Tsabit,"

tapi saya tidak menemukannya dalam riwayat Imam Bukhari (yukni

kitab Ash-Shahih).

Riwayat Humaid diriwayatkan secara maushul oleh Ahmad

dari Muhammad bin Abi Adi, darinya, lafazh dan matannya seperti

riwayat Qatadah.

Riwayat Ishaq, yaitu Ibnu Abdillah bin Abi Thalhah, baru saja

dikemukakan.

Riwayat Syu'aib, yaitu Ibnu Al Habhab dikemukakan dengan

sanad muttashil dalam kitab Ar-Ruhkarya Abu Abdillah bin Mandah,

dari jalur Abdul Warits bin Sa'id, dan di dalam juz keempat dari kitab

Al Fawa'idkarya Abu Ja'far Muhammad bin Amr Ar-Razi, dari jalur

Sa'id bin Zaid, keduanya dari Syu'aib, redaksinya seperti redaksi

Muhammad. Ad-Daraquthni mengisyaratkan bahwa kedua jalur ini

shahih.

Keempat, hadits Abu Hurairah dari riwayat Az-Zlhi dai
Sa'id bin Al Musayyab darinya, redaksinya seperti redaksi Qatadah.

Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur ini dengan tambatran iif di

awalnya sebagai kata penegas. Dia juga meriwayatkannya dari jalur

Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan redaksi Abu Sa'id, yaitu hadits

terakhir pada bab ini. Kemudian dari jalur Abu Salamah dan jalur

Hammam, keduanya dari Abu Hurairah dengan redaksi, )ilt qi)

,)r'^ tt (Mimpi orang shalih) sebagai ganti redaksi, gl{Jt (orang

mulcrnin).

Kelima, hadits Abu Sa'id dari riwayat Ibnu Abi Hazim dan

Ad-Darawardi. Nama keduanya adalah Abdul Aziz, sedangkan nama

Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar, nilma ayatrnya Ad-Darawardi
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adalah Muhammad bin Ubaid, sedangkan Yazid adalah guru mereka
berdua yang dikenal dengan julukan Ibnu Al Had. Semua yang

tercanfum dalam sanad ini adalah orang-orang Madinah, redaksi
haditsnya seperti redaksi judul, sebagaimana yang telah disinggung
tadi.

-o tt,. .b-71'e (Dari kenabian). Seorang pensyarah berkata,

'Demikian yang dicantumkan dalam semua jalur periwayatannya, dan

tidak satu pun yang mencantumkannya dengan redaksi, {t"}t ;r2 (Dari

kerasulan) sebagai ganti redaksi, !i$r o, (Dari kenabian)."

Dia berkata, "Tampaknya, rahasia di balik ini semua adalah,

bahwa kerasulan itu melebihi kenabian karena rasul bertugas

menyampaikan hukum-hukum kepada para muknllaf. Beda halnya
dengan para nabi yang tidak mempunyai kewajiban tersebut, karena
mimpi ini adalah mengetahui sebagian hal yang gaib, dan sebagian

nabi menetapkan syariat nabi sebelunnya dan tidak mendatangkan
hukum baru yang menentanga hukum nabi sebelumnya."

Dari sini dapat disimpulkan kebenaran pendapat yang
menyatakan, bahwa orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpi,
kemudian dia diperintahkan untuk melakukan hukum yang
bertentangan hukum syariat yang ad4 dimana secara zhahir itu tidak
disyariatkan kepada dirinya dan kepada orang lain hingga dia wajib
menyampaikan. Masalah ini akan kami jelaskan ketika membatras

hadits, d)t * l6i' ,J GJt n (Barangsiapa yang melihatlru datam

mimpi, malu sungguh dia telah melihatla).
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5. Berita Gembira

,H t:'J"; p't rlLirt .U kr'J'--,'4- i:ui;i ,rr1"*

.u.ilt r1'3\r :JG rUfiir uilil .t r$t ot r$t o
6990. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mendengar nas,rtr.rttutt

SAW bersabda, 'Tidak ada yang tersisa dari tanda kenabian selain

berita gembira'. Mereka bertanya, 'Apa itu berita gembira?'.Beliau

menjawab, 'Mimpi yang baik'."

Keteranean HadiE:

(Bab berita gembira). Berita gembira dalam bahasa Arab

diungkapkan dengah kata mubasysyiraat yang merupakan bentuk

jamak dari kata mubasysyirah. Disebutkan dalam firman strah

Yuunus ayat 64, $fur 96ir G uH, @ @agi mereka berita gembira

di dalam kehidupan di dunia), bahwa kabar gembira yang dimaksud

adalah mimpi yang baik. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah

meriwayatkannya, dan dinilai shahih oleh Al Hakim dari riwayat Abu

Salamah bin Abdurrahman, dari Ubadah bin Ash-Shamit, para

periwayatnya tsiqah, hanya saja Abu Salamah tidak mendengarnya

dari Ubadah. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur lainnya, dari

Abu Salamah, dia berkata: i:t4|*'t1 (Atnt diberi kabar dari

Wadah). Ahmad, Ishaq dan Abu Ya'la meriwayatkarulya dari jalur

Atha' bin Yasar, dari seorang lakiJaki wilga Mesir, dari {.Jbadah.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari ayahnya, bahwa laki-laki ini tidak

dikenal.

Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari hadits Ibnu Mas'ud,

dia berkata,'ni;i ljJo?rt k :t l:b,t al; g*" pernah bertanya

kepada Rasulullah SAtn, lalu dia menyebutkan redaksi seperti itu.
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Dalam masalah ini ada juga riwayat dari Jabir yang diriwayatkan oleh

N Bazzar, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari,

dan dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la.

,rrt].iit it ats' b ,1L pJ (fia* ada yang tersisa dari kenabian

selain berita gembira). Demikian redaksi yang dicantumkannya, yaitu

menunjukkan batlwa itu telah berlalu sebagai pemastian tentang

terjadinya, sedangkan maksudnya adalah yang akan datang, yakni f
1;gia"* ada yang tersisa).Ada yang mengatakan, bahwa maknanya

sesuai dengan zhahirny4 karena beliau mengatakan itu pada masanya,

sedangkan htxuf lampada lafad 6tst duluh lit ahd (sudah diketahui),

maksudnya adalatr kenabian beliau. Artiny4 Setelah kenabian yang

dikhususkan kepadanyq tidak ada lagi yang tersisa selain berita

gembira. Kemudian beliau me,nafsirkannya dengan mimpi. hi
dinyatakan dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan Ahmad dengan

redaksi, ,t>6. ,ir; l {fia"* ada lagi yang tersisa setetahlru).

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, bahwa Nabi SAW
mengatakan itu ketika sakit yang me,ngantarkannya kepada kematian.

Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalyl
Ibrahim bin Abdillah bin Ma'bad, dari ayatrny4 dari Ibnu Abbas, oi

H a6 4! *.b; e'-:#'rll;ti1!"st'e3'pt * }i'r ja u"lr
lr ii3' yr.J*4b ,fr { ttt'arlr tai U,Jvi ,5. eJ * u'b efl,i
'i uj if pr:"lir V,r|'7;J.tllttt qlTt lnanwa Nabi SAW menyinglrap tirai

sementara kepalanya diikat fdibalutJ ketika beliau sakit yang

al&irnya meninggal, sementara orang-orang berbaris di belakang

Abu Balrar, lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya

tidak ada lagi yang tersisa dari berita gembira kenabian keanali

mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan

kepadanya.')

An-Nasa'i juga me,nukil dari riwayat Zufar bin Sha'sha'ah dari
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Abu Hurairah secara marfu','t,J;L-Jr g!' )l i$r c gp ,#.'d lfi
(Sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa dari kenabian setelahku

kecuali mimpi yang baik). Ini menguatkan penakwilan yang pertama.

Zhahir pengecualian ini -di samping mimpi adalah satu bagian di
antara tanda-tanda kenabian-, bahwa mimpi juga adalah kenabian.

Padahal tidak demikian karena sebagaimana yang telah dikemukakan,

bahwa maksudnya adalah menyerupakan perkara mimpi dengan

kenabian, atat karena bagian dari sesuatu tidak mengharuskan

penyifatarunya, seperti halnya orang yang mengucapkan, il , 'o1'tpi

?nt 111,lt* bersal<si bahwa tidak ada Tuhan selain Allah)dengan suara

tinggi tidak disebut muadzdzin, dan juga tidak dikatakan bahwa dia

mengumandangkan adzan, walaupun itu memang bagran dari adzan.

Demikian juga bila dia membaca Al Qur'an sambil berdiri tidak
disebut sebagai orang yang sedang shalat, walaupun membaca Al
Qur'an adalah bagran dari shalat.

Hal ini dikuatkan oleh hadits Ummu Kurz Al Ka'biyyah, dia
berkata: br.*--iit?. ,r;ri$,*i ,Jt {j *v?it, ,}* 4t |,**
(Aku mendengar Nabi SAW besabda, "Kenabian telah berlalu, dan
terisa berita gembira. ') Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu
Majalr, dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah secara marfu', ,y ,!rL..'& I
g;ilt\19r]:,!t (Tidak ada yang masih tersisa setelah ketiadaanlat

dari berita-berita gembira kecuali mimpi). Imam Ahmad dan Ath-
Thabarani juga meriwayatkan dari hadits Hudzaifatr bin Usaid secara

marfii','ctf,3.-iir l>r{;ifir 4i (Kenabian telah berlalu, dan terisa

berita gembira). Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Anas secara

marfu', |)$i.',$t qi,--.).'J:;) ItA ljl>;iA Ui jful AU!b1

li:-!t yfii',H;:* r^rr:;jr €lt,Js rbt:]git vi $a .'ot).git
(Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, tidak ada lagi
nabi dan rasul setelahht, tetapi masih tersisa berita-berita gembira.
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Merelra [para sahabatJ berkata, "Apa itu berita-berita gembira? "
Beliau menjawab, "Mimpi kaum muslimin adalah satu bagian dai
kenabian.')

Al Muhallab mengatakan, pengungkapan dengan bahasa berita
gembira, karena di antara mimpi ada yang berupa peringatan, dan itu
adalah benar. Allah memperlihatkarurya kepada orang yang beriman
karena rasa belas kasihan kepadanya" agar dia bersiap-siap
menghadapi apa yang akan terjadi.

Ibnu At-Tin berkata, 'Makna hadits ini adalatr wahyu telah
terputus dengan kematianku, dan tidak ada yang tersisa dari apa yang
diketahui akan terjadi kecuali mimpi."

Termasuk dalam hal ini adalah ilham, karena mengandung
berita tentang apa yang akan terjadi. Bagi para nabi, ilham adalah
mimpi bila disandingkan dengan wahyu, sedangkan bagi selain para
nabi adalah seperti yang telatr disebutkan pada hadits yang
dikernukakan pada pembahasan tentang keutamaan Umar, W og ii
ti:"tJ r'\i u rF @i antara umat-umat terdahulu ada orang-orang

yang diajak bicara [mendapat ilhamJ). Kata al muhaddats ditafsirkan
dengan orang yang mendapat ilham. Banyak di antara para wali yang
mengabarkan tentang hal-hal gaib, dan ternyata terjadi sebagaimana
yang mereka kabarkan. Menanggapi hal ini dapat dijawab bahwa
pembatasan dengan mimpi, karena mimpi mencakup pribadi-pribadi
orang-orang yang beriman. Beda halnya dengan ilham, karena ilham
dilhususkan bagi sebagian mereka saja, di samping bersifat khusus
juga sangat jarang. Disebutkannya mimpi karena bersifat umum dan
banyak terjadi. kri ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, |g-s-'olj
(Kalaupun ada).

Ilham jarang terjadi di zaman beliau dan lebih banyak terjadi
setelah masa beliau karena pada masa beliau didominasi oleh wahyu
yang turun kepada beliau SAW dalam keadaan terjaga dan
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penampakkan mukjizat darinya, sehingga ilham memang pantas tidak

terjadi pada selain beliau di zamannya. Namun setelah wahyu terputus

dengan wafatnya beliau, terjadilah ilham bagi yang dikhususkan Allah

untuk menjaga dari ketidakjelasan. Mengingkari terjadinya ilham

kendati banyak terjadi dan masyhur merupakan sikap sombong.

6. Mimpi Nabi Yusuf

ts'F ;*'rri ,-rb ;\fi 6-*1,t-iliitt st1 :)w lj'1

*ltj3'# t C.U 
jd ,a+6 d,#l P0 u,:"2tr5

ds t 1;i'5i*9trP i[t3lr otff| u U# *it
)T *3;!tb L*r,€,;:;;t''li #io'n'*lrb aii'eW;"

W'4J3 ttt osbl: 
"+rt;.\,p u t ::ij {'qxfi G +':*'-

r o'/?
'(g+r

,''l-u ,G; $.:t$+'t3 P'u rttJ3 $;k va *".1 us ,Jk 15)

aF oi #.,r sJr'u5.i,+: r*Ut'u f?i ttor'#i
'igJr p;lr'd tl\'rtx- 6.W i:'ol, €?\ r;" r+ ittt Sr
oti"lJt?tt gj;r;ti 

f-:k n #"eliJr 'e ff uZ4:)

f:r,:ft f+'",J er: ,i;7\3 u3Llr e ,;:, ui 6a11\3

.6L(jdu,

.y-$. ser u .Vt:Uya1;sfi6 LNt) elrty;
Dan firman Allah, "(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada

ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya alru bermimpi melihat
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sebelos buah bintang, matahari dan bulan; kalihat semuanya sujud
kepadaht'. Ayahnya berkata, 'Hai anakku, janganlah kamu ceritakan
mimpimu itu kepada saudara-santdaramu, maka merelca membuat

makar (unatk membinasakan)mu. Sesungguhnya syetan itu adalah
musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih
lcamu (unt* menjadi nabi) dan mengajarknn kepadamu sebahagian
dari ta'bir mimpi-mimpi dan menyempurnakan nilonat-Nya kepadamu

dan lrepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah

menyempurnaknn nilonat-Nya kepada dua orang bapalanu sebelum

ittr, (yait") Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu Maha
Mengetahui lagi Maha Bijalcsana." (Qs. Yuusuf [2]: a-Q.

Dan frrman-Nya, "Wahai ayahlru inilah ta'bir mimpilat yang
dahulu itu; sesungguhnya Tuhanlat telah menjadikannya kenyataan.

Dan sesungguhnya Tuhanlat telah berbuat baik kepadalat, ketika Dia
membebasknn aht dari penjara dan ketika membawamu dai dusun,

setelah syetan mentsak (hubungan) antaralcu dan saudara-saudaraku.

Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia
lrchendaH- Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana. Ya Tuhanlat, sesungguhnya Engkau telah
menganugerahkan kepadalu sebagian kerajaan dan telah
mengajarkan kepadalru sebagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta
langit dan bumi. Englcau-tah Pelindunght di dunia dan di akhirat,
wafotkanlah aht dalam keaadaan muslim dan gabungkanlah alat
dengan orang-orangyang shalih." (Qs. Yuusuf [12]: 100-l0l)

Abu Abdillatr berkata" "Fathir, al badii', al mubdi', al baari'
den al lihaaliq memiliki arti yang sama, yaitu Pencipta. Min al badwi
artinya pedaleman atau du$m."

Keterangen Hadits:

(Bab mimpi Nabi Yusufl. Demikian riwayat mereka. Dalam
riwayat An-Nasafi disebutkan dengan redaksi, 66Ll i'-.'fr- i.'r*"i



f'jt l# et;.t.g. (Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin lbrahim Khalilur

Rahmaan).

(*3 ,i '"';-it, i) ,,fu'/ gj, j pan firman Atlah Azza wa

Jalla, " [IngatlahJ , ketika Yusuf berkata kepada ayahnya),lalu redaksi

itu disebutkan hingg4 U-*J (semuanya sujud). Setelah itu dia

menyebutk*, (i$t 'flh,l5 .)t (Unssofirman-Nya, "Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ') Demikian riwayat Abu Dzar dan

An-Nasafi. Sementara dalam riwayat Karimah dicantumkan ayat

tersebut secara lengkap.

,;l(b d, W+ it St 'a ,sq:i $ik *; *.1u ,lv:> ,iu,s lft
1pJ-f rrr, 

" |ati1 ,dt (Dan Firman Allah, "Wahai ayahlu inilah

ta'bir mimpilru yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah

menjadikannya kenyataan 
-hingga fi,rman-Nya- dan gabungkanlah

alat dengan orang-orang yang shalih. ') Demikian riwayat Abu Dzar
dan juga An-Nasafi. Sementara dalam riwayat Karimah kedua ayat ini
dikemukakan secara lengkap.

Yang dimaksud dengan, rtqfiJ-,Jlt (ta'bir mimpilal,adalah

mimpi melihat bintang-bintang, matahari dan bulan yang bersujud
kepadanya. Ketika kedua orang fuanya dan saudara-saudaranya

sampai di Mesir dan masuk ke tempatrya, saat itu dia mempunyai

kedudukan di kerajaan. Mereka kemudian bersujud kepadanya, dan itu
memang dibolehkan dalam syariat mereka. Penakwilannya adalah

orang-orang yang bersujud, dan bahwa itu benar-benar sujud. Ada
yang mengatakan, bahwa penakwilannya adalah tentang sujud, dan ifu
bukan sujud yang sebenarnya, tapi sebagai kiasan tentang bentuk
ketundukan. Pendapat pertama bisa dijadikan pedoman.

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

Qatadah tentang firman-Nya , rl\,-f i ft?: (Dan mereka [semuanyaJ

merebahkan seraya bersujud kepada Yusufl, dia berkata,
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adalah salam penghormatan umat sebelum kalian, lalu Allah
memberikan kepada umat ini salam, sebagai ucapan penghormatan

para ahli surga." Dalam redaksi lainnya disebutkan, "Salam

penghormatan manusia saat itu adalah saling bersujud kepada sesama

mereka." Redaksi serupa pun diriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, Ats-
Tsauri,Ibnu Juraij dan lainnya.

Ath-Thabari berkata, "Maksud mereka adalah bahwa cara itu
hanya di antara mereka, bukan sebagai ibadah, tapi sebagai bentuk

penghormatan."

Ada perbedaan riwayat mengenai masa antara mimpi dan

penafsirannya. Ath-Thabari, Al Hakim dan A1 Baihaqi dalam kitab
Asyu-Syu'ab meiwayatkan dengan sanad yang shahih dari Salman Al
Farisi, dia berkata : Jtb o:t-i$1 Wr|j'*,:i €-i'#.09 (Jar ak ant ar a

mimpi Yusuf dan penakwilannya adalah empat puluh tahun). Al
Baihaqi menyebutkan hadits penguatnya dari Abdullatr bin Syaddad

dengan tambahan, L$! Ut ,r& Q;t {Oo" sampai di situ habislah

masa mimpr). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Hasan Al
Bashri, dia berkata, "Masa berpisahnya Ya'qub dengan Yusuf adalah

80 tahun." Dalam lafazh lainnya disebutkan, "Masa berpisahnya

adalah 83 tahun." Diriwayatkan dari jalur Qatadah disebutkan,
"Masanya 35 tahun." Ats-Tsa'labi menukil dari Ibnu Mas'ud, batrwa

masanya adalah 90 tahun. Diriwayatkan dari Al Kalbi, bahwa
masanya adalah 22 tahun, dia berkata, 'Dan ada juga yang

mengatakan 70 tahun." Ibnu Ishaq menukil suatu pendapat, bahwa itu
adalah 18 tahun. Pendapat pertama lebih kuat.

\ ", " 4',
nu ;4 r-rf Ju; (Abu Abdillah berkata). Maksudnya, penulis

(knam Bukhari). Redaksi ini dan setelahnya hingga akhir bab tidak
tercanfum dalam riwayat An-Nasafi.

g,rJlt 5'u r4tj L.$ti egt :'rbri (rathrr, al badii', al

sam4 yaitual baari' dan al khaaliq memiliki arti yang
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Pencipta). Riwayat sebagian mereka mencantumkan kata isjqir,
sedangkan riwayat Abu Dzar dan mayoritasnya mecantumkan kata,

&fulr. Sebagian pensyaratr menyatakan, bahwa yang benar adalah

istujr. Sebenamya tidak demikian, karena memang disebutkan

demikian pada sebagian jalur periwayatan tentang Al Asma' Al Husna

sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tenang doa.

Di dalam Al Asma' Al Husna juga disebutkan kata tsrsjr.

Dalam surah Al Ankabuut terdapat ayat yang menguatkan

keduanya, yaitu firman-Nya dalarn surah Al Ankabuut ayat 19, '€rl
eLJ "€}-jA' hr s/-j |.4 feirj (Dan apakah mereka tidak

memperhatikan bagaimana Allah menciptalmn [manusial dari
permulaannya, kemudian mengulanginya fkembaliJ). Kemudian
firman-Nya dalam surah Al Ankabuut ayat 20,'6.jArlt;.Ci; ,:r:Fg

(Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan fmanusial dari
permulaannyo).

Imam Bukhari menyebutkan ini terkait dengan redaksinya
pada ayattersebut, ,p\\?: ::lr.tfJ. rr ?t-t (Pencipta langit dan bumi),

lalu hendak menafsirkan kata )y;it. Seorang pensyarah menyatakan,

batrwa pernyataan hnam Bukhari di bagian tersebut adalah terlarang
menurut para ulama peneliti. Namun sebe,narnya Imam Bukhari tidak
memaksudkan bahwa hakikat maknanya adalatr sama, dia hanya
bermaksud menyatakan batrwa semua itu kernbali kepada makna yang

sama, yaitu menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Saya juga
telah mengemukakan pendapat Al Farra' dalam "bab mimpi orang-

orang shalih," bahwa 'F,',# dan'rlsbermakna sama (menciptakan).

f;{,s o:tjt tt 'i' ;i i j,t (Abu Abdillah berkata, ,Dari kata

al bad'u dan baadi'ihi fyang menciptal<nnnyaJ.") Demikian yang saya

dapatkan dalam naskah asliny4 dengan hamzah di kedua bagiannya,

41O _ FATIIUL BAARI



dan dengan huruf wau dalarcr riwayat Abu Dzar. Jika itu terpelihara,

maka riwayat dengan h'uruf datpada kata 'u:4ti adalah benar. Selain

Abu Dzar mencantumkan redaksi, F;t11Ujr ';s4, denganhtxuf wau

sebagai ganti huruf hamzah pada lafazh 4)6 dan dengan htxuf ha'

ta'nits. Ini lebih tepat, karena maksudnya adalah penafsiran ayat

tersebut, !4t 
'rH "6. 

"V 1 lOon Dia membawamu dari dusun), dia

menafsirkannya dengan lir{, urtinyu membawamu dari dusun.

Al Karmani juga menyebutkanny4 lalu dia berkata,

'?erkataan, )4r!, maksudnya adalah firman-Ny4 2:4t'C'€..;E
(membawamu dari dusun), yang artinya dari pedalaman atau dusun."

Kemungkinan juga maksudnya, bahwa kata $ui maknanya adalah

yang mexrciptakan dari permulaan. Jadi, makna '*Li adalatr '.rs:J.

(Pencipta).

7. Mimpi Nabi Ibrahim

,J l' -;ir 
€.a:i ,il,* U i6 r|Llr 16 t rtiy , ja iyi

c ht ia oy,iF';Y 6'p, *,.i U i6 .cj tss'1a,6 ;,tX;i
q! i:* fr'et1.t6- oi e;i:)$:r .;n,'iltr,;tLt fi,ti .;;1.tbsr

"1-1 lzc z -- .-ftlu.-+J ePJ u, .r Ul 6 w- &f :bt*- Jv

Firman Allah, *Maka tatkala anak itu sampai (pada umur
sanggup) berusaha bersama-sama lbrahim, Ibrahim berkata, 'Hai
analrlan, sesungguhnya alru melihat dalam mimpi bahwa alru
menyembelihmu. Maka pihirkanlah apa pendapatmu!' Dia menjawab,
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,Hai bapakht, kerjakanlah apa yang diperintahknn (Allah) kepadamu;

insya Allah engkau al<an mendapatilat termasuk orang-orang yang

sabar'. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan lbrahim

membaringkan analcnya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran

keduanya). Dan Kami panggillah dia, 'Hai lbrahim, sesungguhnya

kamu telah membenarkan mimpi itu,' sesunggUhnya demikianlah

Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik'" (Qs'

Ash-Shaffaat [37]: 102-105)

Mujahid berkata, "Aslamaa berarti pasrah terhadap apa yang

diperintahkan kepada mereka bedua. Sedangkan tallahu artinya

meletakkan wajahnya di atas tanah."

Keteransan Hadits:

(Bab mimpi lbrahim AS). Demikian riwayat Abu Dzar,

sedangkan yang lain tidak mencantumkan kata "bab".

t 6;ai1 ,r:j .j11.rl3r 'i; t. C;l> ,lht * ilt (Dan

firman ,qiirn Azza wa Jalla, "Maka tatkala anak itu sampai [pada

umur sanggupJ berusaha bersama-sama lbrahim -hingga firman-
Nya- Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat

baik.') Dernikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar,

dan tidak disebutkan dalam riwayat An-Nasafi. Sementara riwayat

Karimatr mencantumkan ayatnya secara lengkap'

Ada yang mengatakan, bahwa Ibrahim bemadzar, bila Allah

menganugerahinya anak lelaki dari Sarah, maka dia akan

menyembelihnya sebagai kurban. Lalu Ibrahim bermimpi, "Penuhi

nadzarmu." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Sudi, dia

berkata: *y j ,rs:rr'>t+'iei: .St:i' e? er$y:Go;"1 .nat;.t J\it

d ati il,,.A.i-ut ,J6 raiq/ ,i *.i u ,j,t iryr fi. o'& $t & ,e;

\ & er.$.",-tk4 QPi 1 & e$\:rbi,iui ,c,(Ir ,'etL;.st J #t

I
:i
t

a
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o;i'{iQ ,* ;"fufut ?Li$ 'dfis'r1;trp .,r''e W'#
,;r ir' a?r,W'ii ri6 *'uSl,|ii,,# *i"+r,1,uf; W ,p
'^i, ujri *if ,iiii st:i ,'oui C?t * ,;" & ./d n"t* *
f hi 'r:er6 ,;i;r'$ ,ty 'c,,Jrjrtt,<S!, ot* u e, j.t s-bi ie';t *^.
i; (Ibrahim kemudian berkata kepada Ishaq, "Mari kita berangkat

untuk mempersembahkan larban," sernya mengambil tali dan pisau,

lalu lbrahim pun beranglat memba+,anya, hingga l@tika sampai di
antara pegunungan, Ishaq berkata, "Wahai ayahl<u, dimana

lrurbanmu? " Ibrahim menjawab, "Engkau, wahai anaklat

Sesungguhnya alcu bermimpi bahwa aku menyembelihmu-" Ishaq pun
berkata, "Kencangkanlah ikatanht agar aht tidak berontak, dan

singsinglran pakaianmu agar tidak terpercik oleh darahht," sehingga

terlihat oleh Sarah dan dia bersedih, dan percepatlah pisau di leherlat

agar terasa lebih ringan bagifu." Maka lbrahim pun
melalrsanakannya sambil menangis, dia menjalankan pisau pada

tenggorokan Ishaq, namun tidak dapat memotong, Allah telah

menempatl<nn lembaran tembaga pada leher Ishaq, lalu lbrahim
menelunghtplrannya pada dahinya dan memotong leher belakangnya,

itulah firman-Nya, "Maka tatkala keduonya telah berserah diri dan

Ibrahim membaringkan anabtya atas pelipis[nyaJ, fnyatalah
kcsabaran lreduanyaJ. Dan Kami pangillah dia, 'Hai lbrahim,
sesungguhnya lamu telah membenarkan mimpi itu'." Maka lbrahim
pun menoleh, tiba-tiba di situ ada seekor domba, lalu dia pun
mengambilnya dan melepaskan ikatan anabrya.)

Demikian yang disebu&an oleh As-Sudi, mungkin dia
mengarnbilnya dari sebagian ahli kitab, karena Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkan dengan sanad yarrg shahih dfii Az-Zt*ni, dari Al

Qasim, dia berkata, ht ,* 4, f i;-; ib:rri ,'Jsi;;; ;'&l
otiJ tAUl'*l?i\ii ,'i, iuf ,i;:*;;'6*,' d Fr,'oi ,:*3 *
'*i-i .fil'niiji I g$ ry:llg'Ci'fi:,1 ,'o,Ll.tt Jri,ou,;tg4C*-fi
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p.trit il ,>r? ,J,6 .*61 ,Uri rg-ii!. ;rr;l+t';i i,:lui1a*" jl.
u.Ea};,:'t Jt;ea .'ii'g,{: tf 

"*f 
,Uti-i u.il;|'^fr'ai ;'i,i;;'il.

; 
",-i+J-";ti "-Y,tlt'qA;" C At;.|oit?,9 f) {Ketikal Abu Hurairah

dan Ka'ab berkumpul, lalu Abu Hurairah menceritakan dari Nabi
SAW, bahwa setiap nabi mempunyai satu doa yang mustajab. Ka'ab
pun berkata, "'Maukah engkau akw beritahu tentang lbrah,im? Setelah

bermimpi bahwa dia menyembelih anaknya, Ishaq, syetan berkata,
'Jika aku tidak menggoda mereka pada peristiwa ini, maka aku tidak
dapat menggoda mereka selamanya'. Maka syetan pun pergi menemui

Sarah, lalu berkata, 'Kemana lbrahim pergi membawa anakrnu?'

Sarah menjawab,'Memenuhi keperluannya'. Syetan berkatq,
'Ketahuilah, sesungguhnya dia pergi untuk menyembelihnya, dia

mengaku bahwa Tuhannya telah memerintahlan itu'. Sarah berkata,
'Aku lrhawatir dia tidak menaati Tuhannya'. Lalu syetan menemui

Ishaq, dia pun mmjawab serupa itu. Setelah itu dia menemui lbrahim,
tapi lbrahim tidak menoleh kepadonya, maka syetan pun putus asa

untuk mereka patulli.' )
Selanjutnya dia mengemukakan redaksi serupa dari jalur Sa'id

dari Qatadah, dengan tambahan, i;6 ,$..Jlr C Alar e4i!j t"'.(-'fi
It

a:r-L+ ,g + 
"tk, 

?r+|'ol'e-f (Bahwa syetan menghalang-

halangi lbrahim di jalan menuju tempat penyembelihan, sehingga

Jibril menyuruh lbrahim agar melemparinya dengan tujuh kerikil di
setiap jamrah).

Tampaknya, Qatadah mengambil bagian awalnya dari

sebagian ahli kitab, dan bagian akhimya dari dari Ibnu Abbas, yaitu

hadits yang diriwayatkan Ahmad dari jalur Abu Ath-Thufail, darinya,

dia berkata, 'et;.t'^$ ,G;At ry'd.t'^: e* q"gS, ult 6 ettt"ot
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T

.r;i,i .s,;'$ titi ;;i$ .c;!t *:* ii At ;.yi oi,gb b,s;-# .tilrti
AiiiStpi OVi (sesungguhnya ketika lbrahim melihat manasik, iblis

menampakkan diri kepadanya di tempat sa'i, maka lbrahim
mendahuluinya, kemudian Jibril membawanya ke Aqabah, lalu iblis
menampakkan diri kepadanya, sehingga Ibrahim pun melemparinya
dengan tujuh kerikil hingga dia pergi. Sementara saat itu Isma'il
mengenaknn gamis putih. Di sanalah dia dibaringkan pada
pelipisnya, lalu dia berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku tidak
mempunyai gamis lain yang dapat menutupilru selain ini, maka

tanggalkanlah." Setelah itu diserulah dari belakangnya, "Wahai
Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Maka
Ibrahim pun menoleh, ternyata ada seekor domba putih bertanduk,
maka dia pun menyembelihnya).

Ibnu Ishaq meriwayatkan redaksi serupa dalam kitab Al
Mubtada'dari Ibnu Abbas dengan tambahan, lt-{'ri) g*. 4 €;t)Gt
zji(rr qt-+ e {4"M osrt'r"i:, orl>rl}i Sil p"*i Dzat yang

jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh itu adalah permulaan Islam,
dan sungguh kepala domba itu digantungkan dengan tandulotya di
talang air Ka'bah).Imam Ahmad juga meriwayatkannya dari Utsman
bin Abi Thalhah, dia berkata, "€j i,.j.; &:, # lo' *& !, J?, ,*1
irji' ,F:r'e G; <it (Rasulullah SAW menyuruhku, maka aku

membelakangi kedua tanduk domba itu ketika beliau memasuki
Ka'bah). Semua atsar iti merupakan dalil paling kuat bagi yang
mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ismail.

Ibnu Abi Hatim dan lairurya menukil dari Al Abbas dan lbnu
Mas'ud, dan dari Ali dan Ibnu Abbas dalam salah satu dari dua
riwayat dari keduanya, serta dari Al Ahnaf dari Ibnu Maisarah, zaid,
bin Aslam, Masruq dan Sa'id bin Zubair dalam salah satu dari dua
riwayat darinya, (dan dari) Atha), Asy Sya'bi dan Ka,ab Al Ahbar,
bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq.

,fl-
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang masyhur

dari kedua riwayat darinya, dan dari Ali dalam salah satu dari dua

riwayat darinya serta dari Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Abu

Ath-Thufail, Sa'id bin Atr Musalyab, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi

dalam salah satu dari dua riwayat darinya, Mujahid, Al Hasan,

Muhammad bin Ka'b, Abu Ja'far Al Baqir, Abu Shalih, Ar-Rabi' bin

Anas, Abu Amr bin Al Ala', Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Ishaq,

bahwa yang disembelih adalatr Ismail.

Riwayat yang telatr dikemukakan dan hadits, ,#+A,;ytfi 1d.tcu

adalah anak dari dua orang yang disembelih) karni riwayatkan dalam

kitab Al Khal'iyyat dari hadits Mu'awiyah. Abdullah bin Ahmad

menukilnya dari ayatrnya, Ibnu Abi Hatim dari ayahnya, dan Athnab

Ibnul Qayyim dalam kitab Al Hadyu fi Al Istidlal untuk

menguatkannya. Kemudian saya membaca tulisan tangan Taqiyyuddin

As-Subki, batrwa dia menyimpulkan dalil dari Al Qur'an, yaitu

firman-Nya di dalam surah Ash-Shaffa at ayat gg-122, ,,Jt i+ri dt lgi
',t'-l;]1,.-f fd' 4 a:i ,|-f:j Jt .u-l$i ,it @o" Ibrahim berkata,

"sesungguhnya aht pergi menghadap kepada Tuhanla+ dan Dia akan

memberi petunjuk kepadalu 
-hingga firman-Nya-sesungguhnya

alat melihat dalam mimpi bahwa aht menyembelihmu). Juga firman-

Nya dalam surah Huud ayatTl dat72, 6tL5l:39.Li d;t'6 ,ir/i
* g. t$t -{:i ,}y Ot;y(Dan isterinya berdiri [di sampingnyaJ

lalu dia tersenlrum, malw Kami sampaikan kepadanya lcabar gembira

tentang [kclahiranJ Ishaq 
-hingga 

firman-Nya- dan ini suamilat

dalam kcadaan yang sudah tua pula), dia berkata, "Alasan

penyimpulan dari keduanla adalatr, redaksinya menunjukl<an bahwa

kedua kisah ini berbeda di dua waktu yang berbeda pula. Yang

pertama adalah permintaan dari Ibratrim, yaitu ketika dia berhijrah

dari negeri kaumnya di permulaan perihalnya, lalu dia memohon anak

kepada Tuhannya dalam suratr Ash-Shaffaat ayat 101-102, T)4.ltf;a

i
,i

:l

1

i
:i

1

t
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-$-xiiri 
fd' e oJ ,iy,;.'; i,i lj3' ati {.* 1+ (Maka Kami

beri dia kabar gembira dengan seorang anakyang amat sabar. Maka

tatlrala anak itu sampai fpada umur sanggupJ berusaha bersama-

sama lbrahim, Ibrahim berl<ata, "Hai anaftJan sesungguhnya alot

melihat dalam mimpi bahwa alan menyembelihmu.") Kisah kedua

terjadi selrng beberapa masa setelah itu, yaitu setelah Ibrahim tua, dan

jauh kemungkinan or:mg seperti itu mendapatkan anak, lalu malaikat

mendatanginya ketika mereka diperintahkan untuk membinasakan

kaum Nabi Luth. Mereka kemudian menyampaikan berita gembira

tentang kelatriran Ishaq. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang

pertarna adalah Ismail, dan ini dikuatkan de,ngan kandungan Taurat

yang menyatakan, bahwa yang pertama adalah Ismail, dan dia

dilahirkan sebelum Ishaq."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pengarnbilan dalil yang

bagus, dan saya pernah berdalil dengannya Bggu saya mencermati

firman Allah dalrm surah Ibrahim ayat39, ,-b ,)*) r1Jrt 4i 3J;jr

Ot;-r'{t )"2t1 ""1t-$r (segala puji bagi Altah yang telah

menganugerahkan kepadaku di hari tua[latJ Ismail dan Ishaq). lnr

mengaburkan pendapatnya yang me,lryatakan batrwa Ibrahim

dikaruniai Ismail di permulaan perihalnya dan saat dia masih kuat.

Sebab Hajar adalah ibunya Ismail, yang menjadi pembantu Sarah, lalu

Saratr me,nyerahkannya kepada Ibrahim saat dia berputus asa untuk

mendapatkan anak. Hajar kemudian melahirkan Isma'il, sehingga

membuat sarah cemburu, sebagaimana yang telatr dikemukakan

dalarn biografi Ibrahim pada pembahasan tentang cerita para nabi'

Setelah itu lahirlah Ishaq, namun kecemburuan Sarah terus berlanjut,

hingga akhimya dia dan anaknya dibawa ke Makkah. Ibnu Ishaq

menceritakalmya secara rinci dalam l<ttab Al Mubtada' sedangkan

Ath-Thabari menukilnya dalam kttab At- Tarikh -

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia

berkata, 'lbrahim berangkat dari negeri kaurnnya menuju ke Syam
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(Siria), kemudian berjumpa dengan Sarah, yang merupakan puteri raja

Harran. Dia lantas beriman kepadanya, lalu Ibrahim menikahinya.

Ketika sampai di Mesir, Sarah dihadiahi Hajar oleh penguasa Mesir,

lalu Sarah menyerahkan Hajar kepada Ibrahim, sementara Sarah tidak

dapat melahirkan anak, dan Ibrahim berdoa kepada Allah agar

dianugerahi anak dari keturunan orang-orang shalih. Pengabulan

doanya ditangguhkan hingga Ibrahim tua. Ketika Sarah mengetahui

bahwa Ibrahim menggauli Hajar, dia sedih karena tidak mempunyai

anak."

Setelah itu dia menyebutkan kisah datangnya malaikat yang

membinasakan kaum Nabi Luth dan penyampaian berita gembira

kepada Ibrahim tentang kelahiran Ishaq, karena itulah Ibrahim

mengucapk an, titiJt ,E{;"\;<t ,P ,}. +i ,#t *\,'tJ,it lsegata

puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadalat di hari

tuaficuJ Isma'il dan Ishaq). Ada yang mengatakan, batrwa jarak antara

keduanya hanya selisih 3 tahun. Ada juga yang mengatakan 14 tahun.

Kisatr tentang penyembelihan yang terjadi di Makkah adalatr dalil

yang kuat, bahwa yang disembelih adalah lsma'il, karena Sarah dan

Ishaq tidak berada di Makkah.

,/]\uri-4ri'&'t'aft,.u;bl 6 r;'L v*i,4*|:a (Muiahid

berkata, "Aslamaa berarti pasrah terhadap apa yang diperintahkan

kepada mereka bedua. Tallahu artinya meletakkan wajahnya di atas

tanah.") Al Firyabi berkata dalam tafsirnya, "Warqa' menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid mengenai firman-Nya,

d-rt clJE lUat a tatkala keduanya telah berserah diri), dia berkata,

"Kedua pasrah terhadap apa yan1 diperintahkan kepada mereka

berdua." Kemudian tentang firman-Nya, iA.'ii g"" Ibrahim

membaringkan analcnya atas pelipis[nyaJ), dia berkata,

"Menempatkan dahinya di tanah. Ismail kemudian berkata, 'Janganlah

engkau menyembelihku sambil memandang wajahku aBff tidak

merasa kasian kepadaku'. Maka Ibrahim menempatkan dahi Ismail di
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jaiur As:Sudi, dia berkata,

\J-rl tJi ltr,tatta tatkala keduanya telah berserah d.A,maksudnya

adalah pasrah kepada Allah untuk menjalankan perintah." Kemudian

diriwayatkan dari jalur Abu Shalih, dia berkata, 'I(edua sepakat pada

satu perintah." Diriwayatkan dari jalur Qatadah, "Ibrahim pasrah

kepada perintah Allall dan Ishaq pasrah kepada perintatr Ibrahim."

Dalam redaksi lainnya disebutkan, 'Yang ini me,lnasrahkan dirinya

kepada Allah, dan yang ini memasrahkan anaknya kepada Allah."

Kemudian diriwayatkan dari jalur Abu Imran Al Jauni, **;l|.'i

artinya membalikkan pada waj ahnya."

Catatan

Judul ini dan sebelumnya tidak mencatumkan satu pun hadits

musnad, tapi membatasi keduanya dengan ayat Al Qur'an. Selain ini
ada judul-judul lain yang serupa ini (tanpa hadits, dan hanya berisi

ayat Al Qur'an). Perkataan Al Karmani yang menyatakan bahwa

dalam kedua bab ini ada bagian putih (kosong tanpa tulisan) untuk

me,ncantumkan hadits yang sesuai, ini bisa saja terjadi, tapi

kemungkinannya kecil.

, .*ritri J.lr
J. J

::s:t 11;

8. Kesesuaian terhadap Mimpi

.c ,/. t

G ,tar'^D t;i L6i'of ,ori hr ,*, ; it ,f
\t *';lt;*,i$\i g)t A6;i L(t'o:r)

nr1<tigJ,r g&"r*t
Dari Ibnu Umar RA, bahwa sejumlah orang6991.
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memimpikan Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir. Dan sejumlah

orang memimpikanrtya pada sepuluh malam terakhir. Lalu Nabi SAW

bersabda, "Carilah pada tujuh malam terakhir."

Keterangan Hadits:

(Bab kesesuaian terhadap mimpi). Maksudnya, kesesuaian

sejumlah orang pada satu hal walaupun ungkapan mereka berbeda.

r-lgf 'oti ,gr1\i gr' e :dt U rtil aul'ttt laon*o sejumlah

orang memimpikan Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir. Dan

sejumlah orang). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

kata,6ti.

it'e a'..irir ,'tJ:"j *b h' *r Ut ,SA ,;q\i ;ir g. at:ri

;r1\i (Memimpikannya pada sepuluh malam terakhir. Lalu Nabi

SAW bersabda, "Carilah pada tujuh malam terakhir.') Demikian

redaksi yang dicantumkan dalam riwayat ini dari jalur Salim bin
Abdillah bin Umar. Di bagian akhir pembatrasan tentang puasa telah

dikemukakan juga seperti itu dari jalur Malik dari Nafi', tapi dengan

redaksi, q"fr os "# ,.,7t3\r *t e o:tt rV €siS|,ssi 1,ltcu tiltat

mimpi kalian seragam pada tujuh malom terakhir. Maka barangsiapa

yang hendak mencarinya) tanpa menyebutkan jumlah yang

pertengahan.

Menanggapi hal ini, Al Ismaili menyangkalnya dan berkata,

"Lafazh yang dikemukakannya menyelisihi keseragaman, sedangkan

hadits tentang keseragaman adalah, .*ir oJb'c,iljlrtl W feS:t ,s:i

;r1li (Aku lihat mimpi kalran seragam pada sepuluh malam

teralehir)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari tidak

mengemukakan haditsnya yang me,nyebutkan kata Slrtp ,karena yang
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dimaksud dengan 'iStF, adalah kesesuaian. Ini lebih umum daripada

mengemukakan haditsnya dengan lafazh itu atau dengan maknanya.

Hal ini karena satuan-satuan fujuh termasuk satuan-satuan sepuluh.

Ketika sejumiah orang bermimpi bahwa itu pada sepuluh malam

terakhir, dan sejumlah orang juga bermimpi bahwa itu pada tujuh
malam terakhir, rnaka mereka semua sama pada tujuh. Oleh karena

itu, beliau memerintahkan mereka untuk mencari di tujuh malam

terakhir karena kesamaan kedua kelompok, apalagS, itu lebih ringan

bagi mereka.

Hadits yang diisyaratkannya telah dikemukakan pada

pembahasan tentang qiyamul lail dari jalur Ayylb, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, dia berkat a, ori-"14 €*.bA U"i:t (Alat bermimpi

sealran-akan di tanganku ada sepotong sutera). Dari hadits ini dapat

disimpulkan, bahwa kesesuaian sejumlah orang dalam satu mimpi
menunj ukkan keb enarannya.

9. Mimpi Para Penghuni Penjara, Pelaku Kerusakan dan Pelaku

Kemusyrikan

tre'Pi gtli $t*,Vf J,6 pVt $rl;t ia ,Fs:> , j6 lA
#-:\':':i'+ pt Sk, F si : o:i,Ff G.\i ;\ ?\i,:ts::
U *:rrdmf l\e,t\'j ?'i t^*3) jd ;#t ;e'tt j t!

er 1g o'*,1, # v *; 4 di,* q 6(r.t,6*.ubi
os 6 a$:t Ov;"1: 

"4lt;.t,;.q + i>i$tj ttil? 'i r;\u,.
'",4t 

/8, &3 ulu i' ,!ar',y'as.i 1g; ll '!J.'bi 
6J

.Oit6t+6)ii ir!;t ,f?t:c U t,rflJ".t a€sr gi
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ilr p( "*tns:Alq'f) *,*i,76\i d'Jalr lG:

; {'sfi: Ft a:;,$;i*i'tt*)i'u r't:# s .':Qa, Vtil
U; ,'or!1,11 'iti, 

,t at Vi,rrl 
'rl 

|s:;jr il ,9ti,il'u Wrht 111

y3't-;f 6t ;;rilr;gl:? 6" o,fi,J"r a6r it u.<t i1i,t sibr

';\i'e ,y.li n'},, F'a -jb[ ?5ri &'l a:)t ll;t gp1
,. 2 o olcd}-;.; rJe d.f3' W gU'^fi'";P e#.,)t\ .ot*F.",i * erf,

;\&,Iuir i,6t ry'e, p,,i 4 i:) 1iilu"srr eufi

;ii f "# €t uue "e'#U gq ?tV"'* o, :i

'irLj oi:* qsl.€ o\,sqil C ,iif \a, 6 6" ,?q,6"

1r"14 w e$,'J,6:t .'u"4,A p>r--!i #:\iF 6:: pli L>*i

e. qi aut 6 t;d,i 9'b:)16 #":\'f4( si $f u. i;st t
. .r, o t 1 to. otlL?....;irF 7:.E J,, gt.,,UWyWU)V"tp.*
e\s11 & "*r'l Jrii'.o'rttx. # 4, jt *i ,p yuu-
u.i ,6."y €3"j ,oi,r,u q fli rl#" e 6',j)i5'€# 6i

,J6.|y €I,; ,o:rU;S qw r\c 7:n 6 ,f";"i,q "*
4; ,pr1.ir irr4ir J,6:t o:t:rd,;- *t ,t$,'orit- *;o U.i

Berdasarkan Firman Allah, "Dan bersama dia (Yusufl masuk

pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata,



'Sesungguhnya alcu bermimpi memeras anggur', dan yang lainnya

berkata, 'Alat bermimpi, membawa roti di atas kepalalat, sebagiannya

dimalrnn burung'. Berikanlah lcepada kami tahatilnya. Sesungguhnya

kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Dia (Yusufl

berlcata, 'Makanan apa pun yang aknn diberikan lcepadamu berdua,

alar telah dapat meneranglcan takwilnya, sebelum (makanan) itu
sampai lrepadamu- Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadalat

Sesungguhnya alu telah meninggalkan agama orang-orang yang
tidak beriman kepada Allah; bahkan mereka tidak percaya kepada

hari alrhirat. Dan alat mengihtti agama nenek moyanglar lbrahim,
Ishaq dan Ya'qub. Tidak pantas bagt lcami (para nabi)

mempersekutukan sesuatu apa Wn dengan Allah. Itu adalah dari
karunia Allah kepada kami dan l<epada manusia (semuanya); tetapi
kebanyalmn manusia tidak bersyulatr. Wahai kedua penghuni penjara,
manalrah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu."

Fudhail berkata kepada sebagian pengikut: Wahai hamba

Allah, "Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bertnacam-macam itu
ataulrah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu

sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik
oleh lramu sendiri maupun oleh nenek moyangmu- Allah tidak
menuntnkan suatu keterangan pun tentang hol (nama-nama) itu.
Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar
lramu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi
kebanyalran manusia tidak mengetahui. Wahai kedua penghuni
penjara, salah seorang di antara knmu, akan berngas menyediakan
minuman khamer bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan
disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab
perkara yang kamu tanyakan (kepadalat)'. Dan dia (Yusufl berkata
kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka

berdua, 'Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu'. Lalu syetan

menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusufl kepada

tuannya. Karena itu, dia (Y^u/) tetap dalam penjara beberapa tahun
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lamanya" Dan raja berknta ftepada para pemuka kaumnya),
'Sesungguhnya alu bermimpi melihat ujuh ekor sapi betina yang
gemuk dimakan oleh ujuh el<or sapi betina yang latrus; tujuh tangkai
(gandum) yang hijau dan (t"luh tangkai) lainnya yang kering. Wahai
orsng-orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadalat tentang tah,vil
mimpilcu itu jika knmu dapat menalcwilkan mimpi'. Mereka menjawab,
'Qt$ mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menalcwilknn

mimpi itu'. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka

berdua dan teringat (kepada Yusufl setelah beberapa waktu lamanlta,
'Alru alran memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai)
menakwillran mimpi itu, maka utuslah alat (kepadanya)'. 'Yusuf,

wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami
(talcwil rnimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang
dimalran oleh rujuh (ekor sapi betina) yang latrus, tujuh tanglmi
(gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering, agar
aleu kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetohui'. Dia
(Y*ufl berkata, 'Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-
turut) sebagaimana biasa; kcmudian apa yang knmu tuai, hendaklah
lamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit,
yang menghabisknn apa yang kamu simpan untuk menghadapinya
(tahun sulfl, kecaali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu
simpan. setelah itu al<an datang tahun, di mana manusia diberi hujan
(dengan culatp) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)'. Dan
raja berlrota, 'Bawalah dia kepadalu'. Ketikn utusan itu datang
lcepadanya, dia (Yusufl berkata, 'Kembalilah kepada tuanmu'." (es.
Yuusuf [2]:36-50)

Waddakara adalah bentuk ifta'ala dari kata dzakara (ingat).
Ummatin artinya qarnin (masa), dibaca juga amahin yang artinya
nisyaan (lupa).

Ibnu Abbas berkata, "Ya'shiruun (memeras), maksudnya
adalah memeras anggur dan minyak. Tufushinuun artinya tafurusuun
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(kamu simpan).

{;-'t *\t * At J';:tiu ,'JG ^*?nt',e:t;;:r1 €i *
e\',;:i"st 6.(l i:-';4c,rtt e'4';

6992. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 'S.asulullah SAW

bersabda, 'Jika aku tinggal di penjara, maka Yusuf tidak akan tinggal

di penjara. Kemudian jika pemanggil mendatangiht, tenfir ahr
memenuhinya'."

Keterangan Hadits:

(Bab mimpi para penghuni penjara, pelaht kerusakan dan

pelaht kemusyrikan). Sebelumny4 telah dijelaskan bahwa mimpi
yang benar, walaupun li*rusus bagi orang-orang shalih namun ada

kalanya dialami oleh orang lain. Dalam riwayat Abu Dzw
dicantumkan dengan redaksi, "para peminum" sebagai ganti pelaku

kemusyrikan", maksudnya adalah para peminum minuman yang

haram. Digabungkarulya dengan "para pelaku kerusakan" adalah

bentuk penggabungan yang khusus kepada yang umum, sebagaimana

"para penghuni penjara" lebih umum daripada pelaku kerusakan atau

pelaku perbaikan.

Ahli takwil mimpi berkata" "Bila orang kafir atau orang fasik
bermimpi dengan mimpi yang benar, maka sebe,narnya itu bffita
gembira baginya karena mendapatkan petunjuk kepada keimanan, atau

sebagai peringatan agar tidak terus menerus t€rjaJrumus dalrm
kekufuran atau kefasikan. Kadang pula sebagai berita ge,mbira atau

peringatan bagi orang lain yang termasuk orang baik yang

kaitan dengannya. Adakalanya dia bermimpi yang me,nunjnkkan

kerelaan terhadap apa yang dijalaninya, sehingga itu termasuk cobaalr

dan tipu daya.
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e-:r ,,.;lig'r\> ,15 J pqi jhLtt'r; ,ysi> ,Sw'igi 1oo"

firman Allah, "Dan bersama dia [Yusufl masuk pula dua orang

pemuda lre dalam penjara 
-hingga firman-Nya- kembalilah kepada

tuanmu. ') Dennikian riwayat Abu Dzarr, sedangkan riwayat Karimah

rnencantumkan ayat ini seluruhnya, yaitu tiga belas ayat.

As-Suhaili berkata, 'trlama salah seorang dari keduanya adalah

Syarhum, dan yang seorang lagi Syurhum."

Ath-Thabari berkata, "Yang bermimpi memeras anggur

namanya Nabu', sedangkan nama seorang lagi aku tidak ingat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, namanya adalatr Makhlats,

demikian yang dicantumkan oleh Ibnu Ishaq dalam l<rtab Al Mubtada'
dan dinyatakan oleh Ats-Tsa'labi. Abu tlbaid Al Bakri menyebutkan

dalam l<ttab Al Masali, bahwa si pembuat roti adalatr Sasyan,

sedangkan nirma si penuang minuman adalah Marthas. Dikisatrkan

bahwa sang raja menuduh keduanya hendak meracuninya melalui

makanan dan minumarmya, sehingga dia memenjarakan keduanya

sampai akhimya terbukti bahwa si pelaku adalah si penuang minuman,

dan bukan si peinbuat roti. Ada yang mengatakan, batrwa sebenarnya

kedua orirng itu tidak bermimpi apa-apa, mereka hanya ingin
mengetes Yusuf.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkat4
"Kedua orang itu tidak bermimpi apa-apa, mereka hanya sepakat

untuk mencoba" Namun di dalam sanad-nya adalatr kelematran. Al
Hakim juga meriwayatkan serupa itu dengan sanad yang shahih dari
Ibnu Mas'ud, deirgan tambatran, "Setelah Yusuf menyebutkan

penakwilannya, keduanya berkata, 'Kami hanya bermain-main saja'.

Yusuf berkat4 'Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan

(kepadalat)'."

tl jpjit ,)Lij (Al Fudhail berkata...). Dalam riwayat Abu

Dzar dicantumkan setelatr redaksi, 'el-.ii Jtg3l (Kembalilah kepada
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tuanmu), dan dalam riwayat karimah pada redaksi, O:-i';l'qJ;fr
(Tuhanauhan yang bermacam-macam itu), int yang lebih tepat
Sedangkan dalam riwayat yang lain dicantumkan setelah, ,*!.lri i+61i
(Anggur dan minyak).

bft'A ,j*l'i"srj (faddakara adalah bentuk ifia'at dari kata

dzakartu [ingatD. Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumk*r,'Fib
(dari dzakara [ingatJ). lri berasal dari perkataan Abu Ubaidatr, dia
berkata, "Lafazh, {i U.'F\t ua**rbentuk ifia'ala dari kata dzapartu,

lalu huruf ta'-nya dimasukkan ke dalam huruf dzal sehingga berubah
menj adi hwaf dal ber-tasydid."

)'j ,{,i'.tl,t. (Ba'da ummatin artinya qarnin [masafi.Ini adalah

perkataan Abu ubaidah, dia mengatakannya dalam tafsir surah Aali
'Imraan, dan dalam tafsir surah Yuusuf dia berkat4 "Artiny4 setelah
beberapa waktu." Ath-Thabari juga meriwayatkan seperti itu dengan
sanad yang jayyid dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga dari jalur
Simak, dari Ikrimah, dia berkata, "Artiny4 setelah berselang
wakhrnya." Ibnu Abi hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia
berkata, "Artinya, setelah beberapa tahun."

o i c. o-t.lJt rA) (dibaca juga amhin). Maksudny4 teringat kembali

setelah lupa. Qira'ah ini dikategorikan janggal dan dinisbatkan
kepada Ibnu Abbas, Ikrimah dan Adh-Dhahhak. Kalimat, rajulun
ma'muuhun artinyaorang yang hilang akal.

Abu Ubaid berkata, "Dibaca ju ga t i',tii.,yurgartinya lupa."

Ath-Thabari berkata, "Diriwayatkan dari jamaah" bahwa
mereka membacanya, a-71.rI. Kemudian dia mengemukakan dengan

sanad yang shahih dari Ibnu Abbas, bahwa dia me,lnbac arrya r.-Jli',ti6.,

artinya setelah lupa. Dia juga mengemukakan riwayat seperti itu dari
Ikrimah dan Adh-Dhahhak, dan serupa itu dari jalur Mujatrid, tapi dia
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mengucapkannya dengan sulcun pada huruf mim."

dpLrr i+uili tj:s;",/* i.y U: (Ibnu Abbas berkata,

"Mereka memeras anggur dan minyak") Hadits ini riwayatkan secara

maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas tentang firman-Nya , **!,-3' LL4 *i?b U; y". U g3" i
Iti#- (setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan

[dengan culcupJ dan pada masa itu mereka memeras [anggur]), dra

berkat4 "Maksudnya, memeras anggur dan minyak."

Ini adalah sanggahan terhadap Abu Ubaidah yang mengatakan,

bahwa kata tersebut berasal dari kata al ushrah yang artinya selamat,

sehingga makna ya'shiruun adalah mereka selamat. Perkataan Ibnu

Abbas dikuatkan oleh redaksi ayat di awal kisah ilvl, t'ft *i'i g11 $t
(Sesungguhnya alu bermimpi memeras anggur).

Ada perbedaan mengenai yang dimaksud itu, mayoritas ulama

berkata, "Penyandangan kata memeras kepada khamer adalah

berdasarkan setelatr jadinya (yakni merleras anggur yang nantinya

menjadi khamer)."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Adh-Dhalthak, dia berkata,

"Orang-orang Oman menyebut anggur dengan sebutan khamer."

Al Ashma'i berkata: Aku mendengar Mu'tamir bin Sulaiman

berkata, "r{ku pernah berjumpa dengan seorang pria badui yang

tengah membawa keranjang anggur, lalu aku berkat4 'Apa yang kau

bawa?' Dia menjawab,'Khamer'."

Ibnu Mas'ud membac anya $ 
".pZi 

,;;11 jl (sesunsztthrta

aht bermimpi memeras anggur), diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim

de,ngan sanad yang hasan. Tampaknya, dia memaksudkan sebagai

pe,nafsiran. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah, bahwa

orang )rang me,nuang minuman berkata kepada Yusut, "Aku melihat

seperti yang dilihat oleh orang yang tidur, bahwa alru menanam biji,
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lalu tumbuh, kemudian keluarlah tiga tangkai,lantas aku memerasnya,

kemudian aku menuangkan minuman untuk raja." Yusuf berkata,

"Engkau tinggal di penjara selama tiga (tahun), kemudian keluar, lalu

menuangkan minumannya, yakni s ep erti kebiasaanmu. "

o:;7 O:Jif Ji (Tufoshinuun artinya tahrusuun [kamu

simpanJ). Demikian riwayat mereka, yakni dari kata al hiraasah

(menyrmpan atau menjaga). Abu Ubaidah menyebutkan dalam kitab

Al Majaz, "Tuhrizuun artinya menyimpan. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu Abbas,

"Kalimat t akhzunuun artinya menyimpan."

't*\' gtltr C,til"j |-t :;- 1 6 it!;r e 4 j (ti*" atat tinggat

di penjara, maka Yusuf tidak akan tinggal di penjara. Kemudian

seorang pemanggil mendatangiku, tentu alcu memenuhinya).

Demikian Imam Bukhari mengemukakannya secara ringkas. Dalam

biografi Yusuf pada pembahasan tentang cerita para nabi telah

dikemukakan dari jalur ini dengan tambahan kisatr Luth, dan

penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tantang cerita para

nabi. An-Nasa'i meriwayatkannya pada pembahasan tentang tafsir

dari jalur ini dengan tambahan di awalnya, '4it;.|ga'AAurtfi';l
(Kita lebih berhak untuk ragu daripada lbrahim).Imarn Muslim juga

meriwayatkannya dari.jalur ini, tapi dia menyebutkan seperti hadits

Yunus bin Yazid dai Az-Ztthi, dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu
Hurairah secara lengkap. Diriwayatkan juga dari jalur Abu Uwais dari

Az-Znhi seperti Malik. Ad-Daraquthni meriwayatknmya dalam kitab

Ghara'ib Malik dari jalw Juwairiyah dengan panjang lebar. Mereka

semua meriwayatkarurya dari riwayat Abdullatr bin Muhammad bin
Asma', dari pamannya, Juwairiyah bin Asma', dia menyebutkan

bahwa Ahmad bin Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkannya darinya

dan berkata, "Dai Abu Salamah" sebagai ganti Abu Ubaid. Namun

dia keliru di sini, karena yang terpelihara dari Malik adalatr Abu

Ubaid, bukan Abu Salamah.
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selain itu, dia juga meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Daud

dari Malik, bahwa Ibnu Syihab menceritakan ke,padanya, bahwa Sa'id

dan Abu ubaid mengabarkan itu kepadanya. Pada sebagian jalurnya

dikemukakan dengan redaksi yang lebih panjang. Abwrazzaq

meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimatt

secara marfii', jqgit gtfit te ,y.* ,? gkt )rf :'d.i"b ry'^
'ra;y +"*Fbuii ,eiiS-of t.:li ,?*iu'alii* it,9t7i;lti
'*;fi * ,: 6 $,l,s,r ,p.8., ui(;* i"-:,*, Jt q\ti,Sui ,l?1'

ii-iir 'c- :;a.r.6)'qt1tb\Sr:)id.E'li (Sungguh alat merasa takjub

terhadap Yusuf dan kemulian serta kesabarannya, sampai-sampai dia

ditanya tentang sapi-sapi yang latrus dan yang gemuk. seandainya

alat di posisinya, tentu alat tidak menjawab sampai alat mensyaratkan

agar merelra mengeluarkantat [dari penjaraJ. Sungguh alat takjub

terhadapnya l@tikn didatangi utusan -yalcni 
untuk memanggilnya

menghadap raja-, Yusuf malah berftnta, "Kembalilah kepada

tuanmu." seandainya alru di posisinya dan telah tinggal di dalam

penjara selama yang dia alami, tentu aht langsung memenuhi dan

bersegera ke pintu, dan alru tidak mencari-cari alasan).

hi adalah riwayat mursal, Ath-Thabari meriwayatkarulya

secara maushul dari jalur Ibrahim bin Yazid Al Khuzi, dari Amr bin

Dinar dengan menyebutkan Ibnu Abbas, lalu menyebutkannya dengan

tambalran, 4 tii:.Jr e 46, Qtt,lt 1<i, li.: Qqnaaitun butran

knrena kalimat yang diucaplmnnya, tentu dia tidak akan tinggal di

penjara selama itu). Penjelasan hal-hal yang terkait dengan ini telatt

dipaparkan pada kisatr Yusuf pada pembahasan te,ntang cerita para

nabi.
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, 10. Orang yang Bermimpi Melihat Nabi SAW

dr, o ,i"i *') rlliit -v ,lt ;; i,Ss;';-* ,ri a
s. u$].sr k'ti,W, G,;.r'i; 1;t G

6993. Dari Abu Hurairah, dia berkata "Aku mendengar Nabi

SAW bersabda, 'Barangsiapa bermimpi melihatlaq maka dia akan

melihatku dalam keadaan terjaga, dan syetan tidak dapat

menyerupaihi."

Abdullah berkata, "Ibnu Sirin berkata, 'Maksudnya, bila dia

melihatnya dalam rupa beliau'."

€.G)',v,*t;aht *Ut i6 ,i6 ta hr et,ii'*r 't€:)j,d;,Wy o6*lr oy ,O).,'G ,t ":t
. 6 6t ot. ^t, '.o-'--1.t.iot, 

t.a 
-, -i' ..c

? ,l ,-f ,tP
4At'a ti';',#j?,

6994. Dari Anas RA, dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabd4

'Barangsiapa mimpi melihatla4 maka dia telah melihatku, karena

sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiht. Dan mimpinya orang

mubnin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian

kenabian'."

:t'n ai;rL)r qsllt ,*) p\t .* Ut ,SC :JG;;ts ,rj c'-<i 
$:i'*'e^ipi'i:{i* oir"rr; ,gtu;:, ,y iJj,,
. e. aitiv otl:fur "o;:,i!e t 6Lt,erl;lt U \A,

.ft"t* e.fr'.,ti1 :ar.7 ,tt Jv,l' *:; I ,:v

FATIII'L BAARI - 431



t':r';,:#'t *a \t * U' Jv :& ?'r ;' i;ri

6995. Dari Abu Qatadah, dia berkata, 'T'{abi SAW bersabda,

'Mimpi yang baik dari Allah dan mimpi yang buruk dari syetan.

Barangsiapa yang bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya,

malra hendalorya meludah ke sebelah kirinya tiga kali dan memohon

perlindungan (lcepada Allah) dari syetan, karena sesungguhnya itu

tidak membahayaftannya, dan sesungguhnya syetan tidak dapat

menyerupaihi."

1n,
€-.1 f

.'q.blt ,,rl U.rt ;;AS .'dr G?r3-

6996. Dari Qatadah RA, dia berkata, 't'Iabi SAW bersabda,

'Barangsiapa ftermimpi) melihatht, maka dia telah melihat

kebmaran'."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Yunus dan putera saudara

Az-Ztfiiri.

G:t, n,:Ji-*t iab, *"lt'*'*,yt &i ,ri ,;
*{rtl oriJllr ip,l*;,,s1, G

6997. Dari Abu Sa'id Al Ktrudri, dia me,nde,ngar Nabi SAW

bersabd4 "Barangsiapa (bermimpi) melihathr, maka dia telah melihat

lrebenaran, karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyentpaiht."

@:
(Bab orang yang bermimpi melihat Nabi SAW.Pada bab ini

Imam Bultari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Penamarhadits Abu Hurairah.
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+y6r p ,;r,,;l l' 'tjr e dJi'6 (Barangsiapa bermimpi

melihatku, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga).Imam
Muslim menambahkan dari jalur ini, *tlr ,* ,-) t Lft<i \1 gtau

seakan-akan dia melihatku dalam keadaan terjaga). Demikian yang
dikemukakannya, namun dengan keraguan. Al Ismaili
meriwayatkannya dari jalur tersebut dengan redaksi, +YAt e Er *
(Maka sungguh dia telah melihatku dalam keadaan terjaga) sebagai

ganti, r11;j (Maka dia akan melihatlafi. Seperti itu juga redaksi

dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. At-
Tirmidzi dan Abu Awanah men-shahih-kannya. Dalam riwayat Ibnu
Majah dari hadits Abu Juhaifah disebutkan, iy4r e ,i:j tJ&5 g,tot o

seolah-olah dia melihatlat dalam keadaan terjaga).

Redaksi hadits ini disebutkan dalam beberapa bentuk
ungkapan, yaitu: *4 d ef# (Mako dia akan melihatku dalam

keadaan terjaga),fi, G rir6f6.i (Matra seolah-olah dia melihatku

dalam keadaan jaga) dan *-i"iir e etUf glrto sungguh dia telah

melihatku dalam keadaan terjaga). Banyak hadits tentang hal ini yang

seperti hadits ketiga kecuali pada redak si, z-ia4t nt (Dalam keadaan

terjaga).

.$:t-, e'rt, ri1 ,a), i.t ,Jlrl'l' ,p ; ,Sti (Abdullah berknta,

"Ibnu Sirin berkata, 'Mal<sudnya, bila dia melihatnya dalam
rupanya '. ") Riwayat mu'allaq ini tidak tercantum dalam riwayat An-
Nasafi dan Abu Dzar, sedangkan lairurya mencantumkannya. Kami
telah meriwayatkannya secara maushul dari jalur Ismail bin Ishaq Al
Qadhi dari Sulaiman bin harb, salah seorang gumnya Imam Bukhari,
dari Hammad bin Zaid, dair Ayyub, dia berkata, "Adalah Muhammad

-yakni 
Ibnu Sirin-, bila seseorang menceritakan kepadanya bahwa

dia telah mimpi melihat Nabi SAW, maka dia berkata, 'Jelaskan
secara rinci kepadaku apa yang engkau lihat'. Jika orang itu
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menjelaskan secara rinci suatu sifat yang tidak diketahuinya, dia

berkata, 'Engkau tidak melihat beliau'." Sanad-nya shahih.

Saya menemukan riwayat yang menguatkannya,,Al Hakim

meriwayatkan dari jalur Ashim bin Kulaib,,/Vi) irii,',;'6 gj d.b
,P'i i:,.a,Jt'ofs,i,i .d. b ,:l6.ilii' ,l 'Pi # in' ,,l; ';|t ui:
'S-fii-i ,jri .,$W (Ayahlu menceritakan kepadalat, dia berkata,

"Alat berlrata kepada lbnu Abas, 'Aht bermimpi melihat Nabi SAW'.

Ibnu Abbas berkata, 'Ceritakan kepadalru'. Dia berkata, 'Aku

menyebutlran Al Hasan bin Ali, lalu alat menyerupakannya dengan

beliau'. Ibnu Abbas berkata, 'Engkau benar telah melihatnya'.')

Sanad-nya jayyid.

Riwayat ini diselisihi oteh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

Abi Ashim dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, J?3 J'6

,;* ,f e "tt df ,i-$u6ilri'r* G:iU ,'1,ui * tirr i;" ,ii'r

(Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bermimpi melihatlcu maka

sungguh dia telah melihatlaq ftarena sesungguhnya alru ditampaftlan

dalam setiap rupa-') Narnun dalam sanad-rtya tedapat Shalih maula

At-Tauamalr, yang diklaim dha'ifkaremhafalannya kacau, dan hadits

ini berasal dari riwayat orang yang me,lrdengar darinya setelah

hafalannya kacau. Kedua riwayar ini bisa dipadukan dengan apa yang

dikatakan oleh Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arab, *Melihat Nabi SAW

dengan sifatnya )ang telah diketahui adalah melihat s@ara

sungguhan, dan melihat beliag dengan selain sifafirya adalalt

permisalan, karena yang benar batrwa bumi tidak merubatr jasad para

nabi. Jadi, melihat dzat yang mulia adalah sungguhan, dan melihat

sifat hanya permisalan."

Dia be*at4 *Golongan Qadariyah telatr melakukan

penyimpangan dengan mengatakan, bahwa melihat beliau secala

sungguhan, tidak ada asalnya. Sebagian orang shalih menyatakan,

batrwa penglihatan itu terjadi dengan mata kepala. Sebagian atrli
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kalam mengatakan, bahwa itu adalah penglihatan dengan mata hati.

Makna sabda beliau, \i.f"Ai (maka dia akan melihatlal adalah akan

melihat penafsiran dari apa yang dia lihat, karena itu adalah kebenaran
dan hal gaib yang diperlihatkan kepadanya. Ada jug" yang
mengatakan, bahwa maknanya adalah maka dia akan melihatku pada

Hari Kiamat. Sedangkan sabda beliau, \;i3 r;,f'K 1*am seakan-akan

dia telah melihatku) adalah ungkapan penyerupaan, maknanya adalah

seandainya dia pernah melihafirya di saat te4aga, tentu itu akan sama
persis dengan apa yang dilihatnya di dalam mimpi. Jadi, yang pertama
sungguhan dan yang kedua sungguhan dan permisalan."

Selanjutnya dia berkat4 "Semua ini jika dia melihat beliau
dalam rupanya yang dikenal. Tapi bila melihat beliau dengan selain
sifatny4 maka itu adalatr permisalan. Jika melihat beliau
mendatanginya, maka itu adalah baik bagi yang melihatny4 jika
sebaliknya maka sebaliknya."

An-Nawawi berkata, *Iyadh mengatakan, bahwa mungkin
yang dimaksud dengan sabada beliau, d)ir:i lmaka dia telah

melihatlat) adalah telah melihat kebenaran, bahwa yang melihat beliau
dengan rupa beliau di masa hidupnya, maka penglihatan itu adalah
sungguhan. Sedangkan yang melihatrya dengan selain rupanya, maka
itu penglihatan takwil'."

Menanggapi pernyat:lannya ini, An-Nawawi berkat4
'?endapat ini lernah, karena yang benar bahwa orang yang melihat
beliau berarti dia benar-benar telah melihatny4 baik dengan sifat
beliau yang dikenal atau pun lainnya."

Saya tidak melihat hal yang menafikan pendapat Al eadhi,
bahkan secata teksfual, perkataannya itu memaksudkan, bahwa orang
yang mimpi melihat beliau maka dia telatr melihatnya dengan

sungguhan di kedua kondisi itu. Namun kondisi pertama termasuk
kategori mimpi yang tidak perlu penakwilan, sedangkan yang kedua
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memerlukan penakwilan.

Al Qurthubi berkatA "Ada perbedaan pendapat mengenai

makna hadits ini, sebagian orang mengatakan berdasarkan zhahimya,

bahwa barangsiapa melihat beliau di dalam tidur (mimpi), maka dia

telatr melihat wujud beliau yang sebenarnya seperti orang yang

melihat beliau saat tedaga. Pendapat ini tampak jelas tidak benar

hanya dengan penalaran awal, karena semestinya tidak seorang pun

melihat beliau kecuali dengan rupa beliau saat meninggal, dan tidak

mungkin ada dua orang yang melihat beliau dalam waktu bersamaan

di dua tempat yang berbed4 hidup sekarang, keluar dari kubur,

berjalan di psil, berbicara kepada manusia dan manusia pun

berbicara kepadanya. Jika demikian, maka kuburan beliau tidak ada

jasadnya, sehingga tidak ada apa-apa di dalam kuburannya, sehingga

itu hanyalah kuburan kosong dimana orang-orang yang menziarahinya

memberi salam kepada yang tidak ada. sebab beliau dianggap bisa

dilihat baik pada malam hari maupun siang hari sepanjang waktu

secara hakiki di selain kuburannya. Kebodohan-kebodohan ini hanya

dianut oleh orang-orang yang berakal rendah.

Sebagian lain mengatakan, baltwa malananya adalah

barangsiapa mimpi melihat beliau berarti telah melihatnya dengan

rupanya yang asli. Konsekuensinya, orang yang melihat beliau dengan

selain sifatrya, maka itu adalatr mimpi yang kosong. Sebagaimana

diketatrui, batrwa beliau dapat terlihat di dalam mimpi dalam kondisi

yang berbeda dengan kondisinya sewaktu di dunia (saat beliau masih

hidup) karena pengaruh unsur-unsur yang layak terjadi pada beliau,

jadi penglihatan itu adalah benar. Misalnya, beliau terlihat dengan

tubuh penuh tanah. Ini menunjukkan adanya kebaikan di daerah itu.

Seandainya syetan bisa menyerupai beliau atau menisbatkan kegadl

beliau, tentu itu bertentangan dengan keumuman sabda beliau, O!-i

fr#-) itl}.-Jt (Karena sesungguhnya

menyerupailafi. Jadi, yang lebih utama adalatt

syetan tidak dapat

membersihkan diri
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beliau dari hal-hal dan penisbatan seperti itu kepada beliau, karena

beliau lebih terhormat dan lebih layak terlindungi seperti halnya
terlindungnya beliau dari syetan semasa hidup."

Dia berkata, "Yang benar mengenai penakwilan hadits ini,
bahwa maksudnya adalah melihat beliau dalam setiap kondisi
bukanlah suatu kebatilan dan bukan mimpi kosong, bahkan itu benar.

Bila beliau terlihat dengan selain rupanya, maka rupa itu bukan dari
syetan, tapi dari Allah. Demikian pendapat Al Qadhi Abu Bakar Ath-
Thayyib dan lainnya. Ini dikuatkan oleh sabda beliau, '6;J 6f;|t-it
(Maka dia telah melihat kebenaran). Maksudnya, kebenaran yang

dimaksudkan untuk memberitahu orang yang melihat. Jika itu sesuai

dengan zh,atnmya maka tidak perlu penakwilan, tapi jika tidak maka
berusaha menakwilkannya dan tidak meremehkannya, karena itu
adalah berita gembira tentang kebaikan atau peringatan dari
keburukan, baik untuk meringankan si pemimpi itu atau sebagai

teguran baginya, atau unfuk memperingatkannya dari suatu hukum
yang berlaku padanya dalam agamanya atau dunianya."

Ibnu Baththal berkata, ..Sabda beliau, eJdr ,t'. €tp (maka

dia alran melihatlru dalam keadaan terjaga), maksudnya adalah

pembenaran mimpi itu saat teqaga. Maksudnya bukan melihat beliau
di akhirat, karena di akhirat beliau akan terlihat oleh semua umatnya
pada Hari Kiamat, baik yang pernah mimpi melihat beliau maupun
yang tidak."

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudny4 orang yang beriman kepada
beliau saat masih hidup namun belum pernah melihat beliau, sehingga
itu menjadi berita gembira bagi setiap orang yang beriman kepadanya
dan belum pernah melihatnya, karena pasti dia akan melihat beliau
dalam keadaan terjaga sebelum beliau meninggal. Demikian pendapat
yang dikatakan oleh AlQazzaz."

Al Maziri berkata, "Jika redaksi yang terpelihara adalatr, 6Ki
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,r-AfJ ,# r;:t (maka seolah-olah dia melihatlu dalam keadaan

terjaga), maka maknanlna cukup jelas, tapi jika redaksi yaflg

terpelihara adatab 9-!ag e 4:*t (maka dia almn melihatlru dalam

lceadaan terjaga), ke,mungf,inan maksudnya adalah orang-orang yang

sesama dengan beliau yang berhijrah kepadanya. Karena orang yang

bermimpi melihat beliau berfirngsi sebagai pertanda bahwa nanti dia

akan melihat beliau dalam keadaan tqlaga, dan Allah mewahyukan itu
kepada beliau."

Al Qadhi berkata, *Ada yang mengatakan, bahwa maknanya

adalah akan melihat penakrrilan mimpi itu dalam keadaan terjaga dan

kebenarannya Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya melihat
dalam keadaan terjagaadalah melihatnya di akhirat."

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa di akhirat nanti
beliau akan terlihat oleh semua umatnya, baik yang pernah mimpi
melihatnya maupun yang tidalq sehingga jika demikian maka tidak
ada kelebihan tertentu bagi yang mimpi melihat beliau. Al Qadhi
Iyadh menjawab, bahwa mirryinya itu sesuai dengan sifat yang telah

diketatrui sehingga meirunjukkan kernuliaannya di akhirat, dan beliau
beliau s@ara kfiusus dari jarak dekat, memperoleh syafaat beliau
dengan ketinggian derajat dan kelebihan lainnya. Dia berkata, "Tidak
menutup kemungf,inan bahwa Allah menghukum orang-orang yang

berdosa pada Hari Kiamat dengan mencegahnya melihat Nabi-Nya

SAW selama masa tertentu."

Ibnu Abi Jamrah me,ngeurukakan riwayat lain, dia

menyebutkan dari Ibnu Abbas atau lainnya, bahwa dia bermimpi

melihat Nabi SAW, lalu setelah terjaga dia memikirkan tentang hadits

ini, dia kemudian me,nemui salatr seorang Ummatratul Mulaninin yang

kemungkinan adalah bibinya Saitu Maimunah, lalu dia mengeluarkan

cermin yang biasa digunakan oleh Nabi SAW. Setelah itu dia melihat

ke cermin tersebut, temyata dia melihat rupa Nabi SAW dan tidak

melihat bayangan dirinyadi dalam cermin itu.
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Dinukil dari sejumlah oftmg-orang shalilL batrwa mereka

pemah bermimpi melihat Nabi SAW, setelah itu mereka melihat

beliau dalam keadaran terjaga. Mereka kemudian menanyakan kepada

beliau tentang berbagai hal yang mereka }&awatirkan, maka beliau

memberikan jalan keluamya kepada mereka dan itu terbukti benar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nukilan ini sangat janggal. Jika

dipahami secara zhatrir berarti mereka itu (orang-orang shalih)

termasuk kategori para satrabat, dan status para sahabat akan terus ada

hingga Hari Kiamat. Hal ini terbantah bahwa sangat banyak orang

yang pematr bermimpi melihat beliarq nirmlm tidak seorang pun dari

mereka yang kemudian melihat beliau dalam keadaan terjaga.

Al Qurthubi sangat mengingf,ari pendryat yang menyatakan,

bahwa orang yang bermimpi melihat beliau b€rarti telatr melihatnya

secara nyata, kemudian dia be,nar-be,ur melihat beliau saat terjag4

seperti yang telatr dike,rnrkakan.

Ibnu Abi Jamrah telah tertipu oleh pend4at ini, sehingga dia

mencari pembenaran de,ngm krmah pra wali. Jika demikian, malca

ada peralihan dari keumrman bagi setiry ormg ymg mimpi itu.
Kemudian dia menyebutkaq bahwa inr memmg sifat umum yang

berlaku bagi orang-orang yang mendryat petunjuk. Sdangkan selain

mereka hanya kemungftinan, kareira hal yang luar biasa kadang

dialami pula oleh onmg zindiq sebagai godaa seperti halnya yang

terjadi pada orang yang jujur sebagai tanda kemuliaan dan

penghormatan. Jadi, yang memHakm antfra keduanya adalah

dengan mengikuti Al Qu'an dan Sunnah""

Kesimpulan dari jawaban-jawaban te,rsebut ada enam, yaitu:

1. Sabda beliau itu berfrmgsi sebagai penyerupaan dan

permisalan. Ini ditunj'rkkm oleh riwayat lainnya, C ri:tei
i-yfJ (maka seolah-olah dia melihathr dalam keadaan

terjaga).
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3.

4.

Maknanya adalah akan melihat beliaU dalam keadaan terjaga.
Ini bisa ditahpilkan de,ngan arti yang sebenarnya atau dengan
ta'bir.

Ifu khusus dialami oleh orang-orang yang semasa dengan
beliau, yaitu yang beriman kepada beliau sebelum melihatnya.

Orang yang mimpi itu dapat melihat melihat di cermin beliau,
jika itu memungkinkan.

Orang yang mimpi itu akan melihatrya pada Hari Kiamat
dengan tambatran kekfiususan yang berbeda dengan mereka
yang tidak pematr mimpi melihat beliau.

Dia benar-benar melihat beliau sewaktu di dunia dan berbicara
kepadanya. Mengenai pendapat ini ada kejanggalan
sebagaimana yang telah dikemukakan.

Al Qurthubi berkata, "Telah diakui bahwa yang terlihat di
dalam tidur hanyalah permisalan, bukan dzat aslinya, hanya saja
kadang permisalahan itu terja.di secara persis, dan kadang terjadi
secara makna. Di antara bentuk yang pertama (terjadi secara persis)
adalah mimpi Nabi sAw tentang Aisyatr, mengenai ini beliau
mengatakan , *1'e ,tf (Ternyata itu adalah engkau). Beliau

menginformasikan bahwa beliau melihat saat terjaga seperti mimpi
yang beliau lihat di dalam tidurnya. Di antara benhrk yang kedua
(terjadi secaxa makna) adalatr mimpi melihat sapi disembelih. yang
dimaksud dengan yang kedua adalah memperhatikan makna hal-hal
tersebut. Di antara manfaat mimpi melihat beliau adalah mengobati
kerinduan orang yang ingin melihat beliau karena ketulusannya dalam
mencintai beliau. kri yang diisyaratkan oleh sabda beliau, d €r:p
+-Udr (maka dia alca melihatht dalam keaadan terjaga).Maksudnya,

barangsiapa melihatku dengan penglihatan pengagungan karena
kemuliaanku dan rindu untuk menyaksikanku, maka dia akan sampai
kepada penglihatan orang yang dicintainya dan mendapatkan apayaurLg

6.
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diinginkannya itu. Mungkin juga maksud melihat itu adalah agama
dan syariatrya, lalu ditakwilkan sesuai dengan apa yang dilihat oleh
yang memimpikanny4 baik berupa tambahan kekurangan, keburukan
atau pun kebaikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah jawaban ketujuh,
sedangkan yang sebelwnnya saya tidak tatru, jika saya tahu maka itu
adalah yang kedelapan.

u-,. itl:"-tt;fi;-'tj (Dan syetan tidak dapat menyerupaitat).

Dalam riwayat Anas pada hadits setelahnya disebutkan, 1 grl:': rr if
\F-r. J-#;- (Karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyentpailat).

Pada pembatrasan tentang ilmu telatr dikemukakan seperti itu dari
hadits Abu Hurairatr, rapi dia menyebutk an, gbti ,* J{j,i-1. (Tidak

dapat menyerupai rapah). sementara dalam hadits Jabir yang
diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah disebutkan, \fj#-I L.tl

,t-,;r€-bf g'L:t-u. (Sesungguhnya tidah layak bagi syetan untuk

tnenyerupaffrr). Dalarn hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan, €),Fj{.l:t'4gx;r i,,qll' il
(sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaira). Selain itu, dalarn
hadits Abu Qadatatr berikutnya disebutkan, ,sir.J-f i@r 'oy2 

loon
sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaila). Maksudnya, tidak
dapat menampakkan diri dalam rupaku. Dalam riwayat selain Abu
Dzar juga disebutkan dengan kat4 t iry-. Dalam hadits Abu sa,id di

akhir bab ini disebutkn, gl.li;-l o63r';sf 1tror"ro sesungguhnya

syetan tidak dapat membentuk seperti rupala).

Makna sabda beliau, F;'J-ij;-t adalah tidak dapat

menyerupaiku. Makna sabda beliau, ,$ti e. @alam rupalal adalatr

tidak dapat menjadi makhluk seperti bentuk rupaku. sedangkan
kalimat, F. sitT-l (tidak dapat menyerupailal, sebagtram pensyarah



menguatkan riwayat dengan huruf zai (tj-t$, yakni tidak dapat

menampakkan diri dalam pakaianku. Makna riwayat-riwayat lainnya

tidak jauh berbeda dengan ini. Makna C,#5-, Qidak dapat

membentuk seperti rupalal. Maksudnya, tidak dapat membentuk

rupanya seperti rupaku. Jadi, semuanya kembali kepada satu ma]<na.

Kalimat 'd*-i-Y (tidak dapat) mengisyaratkan batrwa

kendatipun Allah telah memberinya kemampuan merubatr wujud dan

benhrk, nitmun Allatl tidak memberinya kemampuan untuk merubah

wujud seperti rupa Nabi SAW. Sejumlah atrli ilmu berpendapat

demikiaru dan mereka me,ngatakan tentang hadits ini, bahwa

maksudnya adalatr bila melihatrya dalam rupanya yang asli. Di antara

mereka ada yang mematlarni secara sempit dia berkata" "Harus

melihabrya dalam rupa beliau ketika beliau meninggal, termasuk juga

ranrbut putih beliau yang tidak sampai dua puluh helai." Yang benar

adalatr bersifat umum pada semua kondisinya, dengan syarat bahwa

itu memang rupa beliau yang sebenarnyq baik rupa beliau semasa

mudq dewasa, tuq atau pun di aktrir usianya.

Al Maziri berkata, '?ara ulama pe'neliti berbeda pendapat

mengenai penakrrilan hadits ini. Al Qadhi Abu Bakar Ath-Thaibi

berpendapat, battwa maksud sabda beliau, d.t'ti 1;l' G gT: U
(barangsiapa mimpi melihatlru mala dia telah melihatlat), batrwa

mimpinya itu benar, bukan mimpi kosong dan bukan dari penyerupaan

syetan'. Ini dikuatkan oleh sebagian jalur periwayatanny4 'ri$ 6liUi

(malra dia telah melihat ftebenaran). Kemudian tentang saffia beliau,

*-t S-;e;-f iri#-lr'irVi <t*nna sesunguhnya syetan tidak dapat

menyerupailal dia mengatakan, 'Ini mengisyaratkan bafuwa mimpi

melihat beliau bukanlatr mimpi kosong'."

Kemudian A1 Maziri berkata, 'Yang lainnya mengatakan,

'Hadits ini diartikan sesuai zhahirnya, maksudnya adalah orang yang

mimpi melihat beliau berarti telah berjumpa dengan beliau'. Tidak ada
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yang layak menghalangi pengertian ini sehingga hanrs mengalihkan
dari zhahirnya. Terkadang beliau terlihat tidak seperti sifatnya, atau
terlihat di dua tempat yang berbeda secara bersamaan, sehingga
kadang keliru mengenai sifatrya dan yang terlihat hanya berupa
khayalan yang tidak nyata. sebagian khayalan atau imajinasi kadang
dianggap sebagai penglihatan, karena biasanya apa yang
diimajinasikan terkait dengan apa yang dilihat, sehingga dzat Nabi
sAw dan sifat-sifatnya terlihat dalam }fiayalan yang sebenarnya
bukan penglihatan. Perjumpaan itu tidak mensyaratkan adanya
penglihatan yangjelas, jarak yang dekaf, objek yang terlihat harus di
atas tanah atau di dalarn tanah, tapi diqaratkan harus ada. Memang
tidak ada dalil yang menunjuttcan fanaqra jasad beliau sAw, batrkan
ada hadits shahih yang menur$ul&an fisik beliau tetap abadi. Dengan
demikian letak perbedaan sifat sesuai dengan perbedaan indikatornya,
sebagaimana yang dikatakau oleh sebagian ulama tentang
penakwilannya, 'Barangsiapa bermimpi melihat beliau saat sudah tua,
maka itu adalatr tahun damai, drn siapa ymg melihatnya ketika masih
muda maka itu adalah tahun pep€rangm'. Dari sini dapat disimpulkan
segala sesuatu yang terkait de,ngan pertataanny4 sebagaimana halnya
bila seseorang melihatnya menyuruh merrbunuh orang yang tidak
halal dibunuh, maka ini diartikan sebagai sifat khayalan, bukan
penglihatan."

Al Qadhi Iyadh berkat4 'T(emungkinan makna hadits ini
adalah bila melihat beliau dengan sifatnya sewaktu masih hidup. Tapi
jika terlihat dengan selain sifat itq maka penglihatan itu adalah
penakwilan, bukan penglihatan yang sebe,nrrnya. Karena di antara
mimpi ada yang seperti aslinya, dan adapula yang perlu ditakwilkan.,'

An-Nawawi berkata, "Apa yang dikatakan oleh Al eadhi ini
lemah, karena yang benar bahwa orurng yang mimpi melihat beliau
adalah benar-benar melihatrya" baik dengan sifatnya yang dikenal
atau pun lainnya."

Apa yang disangkal Asy-syaile ini telah dikemukakan dari
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Muhammad bin Sirin, imam para penakwil, dan apa yang dikatakan

oleh Al Qadhi adalah penengatr yang bagus. Itu bisa dipadu dengan

apa yang dikatakan oleh Al Maziri, batrwa mimpi dengan kedua

kondisi itu adalah be,nar. Jadi, bila mimpi itu sesuai dengan rupa

beliau, maka tidak perlu pena}mrilan, tapi jika tidak dalam rupa beliau,

maka itu kekurangan dari sisi orang yang mimpi karena

penghalayannya menge,nai sifat beliau yang tidak tepat, dalam hal ini
perlu ditakwilkan.

Inilah yang dianut oleh para ahli ta'bir mimpi, mereka berkata,

'Tika ada orang bodoh mengatakan, 'Aku mimpi melihat Nabi SAW',

maka dia perlu ditanya tentang sifatrya, jika sesuai dengan sifat yang

diriwayatkan, maka itu benar, jika tidak maka tidak diteirma."

Sebenarnya mereka ingrn menjelaskan sesuatu yang bila dilihat

berbeda dengan sifat sifat asliny4 padahal sifatnya itu tidak pernah

berubah.

Mengenai hal ini, Abu Sa'ad Ahmad bin Muhammad bin Nash

berkata" "Barangsiapa mimpi melihat seorang nabi dengan sifat dan

kondisinya, maka itu menunju}kan baiknya orang yang bermimpi,

ketinggian tingkatannya dan keberuntungannya dibanding yang lain.

Sedangkan orang yang melihatrya dengan sifat yang befted4

misalnya melihatnya dalam keadaan mur,tm, maka itu menunjulkan

buruknya perihal orang yang bermimpi."

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamratr cenderung kepada

pandangan yang dipilih oleh An-Nawawi, sehingga setelatr

mengemukakan perbedaan-perbedaan pandangan dia berkata, "Di
antara mereka ada yang me,ngatakan, battwa syetan sama sekali tidak

dapat menyerupai rupa beliau. Karena itu, siapa yang melihat beliau

dalam rupa yang bagus, maka itu menunjukkan bagusnya agarfla orang

yang mimpi itu. Bila melihat beliau dalam keadaan terluka atau pada

suatu kekurangan, maka itu menunjukkan kekurangan agama orang

yang bermimpi. Inilatr yang benar, dan pengalaman membuktikan

demikian. Dengan demikian tercapailah faidah besar dalam mimpi
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If

melihat beliau, sehingga jelaslah bagi yang bermimpi itu, apakah dia

ada kekurangan atau tidak. Karena Nabi SAW bersifat cahaya seperti

cermin yang memantulkan bayangan orang yang melihat kepadany4

baik maupun buruk. Selain itu, dzatnya yang asli adalah bagus, tidak

ada kekurangan maupun cacat."

Demikian juga yang dikatakannya mengenai perkataan Nabi

SAW dalam mimpi (yakni mimpi mendengar Nabi SAW), yaitu

apabila disandingkan dengan Sunnah beliau, jika sesuai maka itu
benar, tapi jika menyelisihi, maka itu kekurangan pada pendengaran

orang yang bermimpi. Melihat dzat (fisik beliau) yang mulia atau

mendengar perkataan beliau yang sesuai dengan Sunnahnya itu
adalah benar, sedangkan melihat atau mendengar kekurangan dari

beliau (di dalam mimpi), maka itu adalah kekurangan pada

penglihatan atau pendengaran orang yang memimpikannya.

Selanjutnya Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jarnratr berkat4 "Ini
pendapat terbaik yang pemah saya dengar tentang masalatr ini."

Kemudian Al Qadhi Iyadh me,nceritakan dari sebagaian ularna,

dia berkata, 'Allatr mengkfiususkan Nabi-Nya dengan keumuman

semua memimpikan beliau, dan mencegah syetan untuk

menampakkan diri dalam rupa beliau agar tidak memunculkan

kedustaan melalui lisannya di dalam tidur (dalam mimpi orang yang

memimpikan beliau). Allah telatr menembuskan batas kebiasaan bagi

para nabi untuk menunjukkan kebenaran perihal mereka di alam nyata

(di luar mimpi), dan menetapkan syetan tidak mampu menampalt<an

diri dengan menyerupainya. Sebab jika syetan mempunyai

kemampuan untuk ifu, tenfu akan bercampur kebenaran dan kebatitran,

dan tidak lagi dipercaya apa yang datang dari nabi. Perlindungan

Allah telah melindunginya dari syetan, penyerupiuln dan tipu dayanya.

Allah juga melindungi mimpi-mimpi mereka sendiri dan mimpi selain

nabi yang memimpikan nabi, Allah melindungi itu dari penyerupaan

syetan sehingga mimpi itu benar dan menjadi jalan menuju ilmu yang

shahih yang tidak mengandung keraguan. Selain itu, para ulama tidak
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berbeda pendapat mengenai kemungkinan mimpi melihat Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya melihat kesamaan pada sernua

yang disebutkanny4 bahwa orang yang mimpi melihat beliau dengan

suatu sifat atau lebih maka dia telah melihatny4 walaupun semua sifat

itu tidak sebagaimana )ang diriwayatkan. Berdasarkan hal ini, maka

perbedaan mimpi omng-onmg yang mimpi melihat beliau dengan sifat

yang sempurna adalah mimpi ),rang beirar yang tidak perlu

ditakwilkan. Inilah )ang ditunjukkan oleh perkataannya, "berati dia

telah melihat kebenaran. Dan bila ada kekurangan pada sifat-sifatrya

maka itu ditakwilatr sesuai dengan kadar tersebut. Benar, bahwa setiap

orang yang mimpi melihat beliau dengan kondisi apa pun,'maka dia

benar-benar telah melihatnya."

Cataten

Para atrli ta'bir mimpi menyatakan bahwa seseorang bisa saja

bermimpi melihat Altah s@aria mutlalg dan mereka tidak menerapkan

perbedaan seperti dalam mimpi melihat Nabi SArtr. Sebagian mereka

menjawabnya dengan hal-hal yang bisa ditalo*,ilkan pada sernua

seginya, sehingga kadang ditakwilkan derrgan sultan, kadang

ditalonrilkan dengan orang tua" majikan, pemimpin dan sebagainya.

Namun karena dilarang me,ndalami hakikat Dzat Allatr, seme,ntara

semua penalovilan itu bisa be,nar dan bisa juga salah, sehingga mimpi

melihat Allah selalu hanrs ditalovilkan. Ini berbeda dengan mimpi

melihat Nabi SAW, sehingga bila seseorang mimpi melihat beliau

sesuai dengan sifat yang diriwayatkan, maka mimpi itu tidak boleh

didustakan, karena ini adalah mumi benar dan tidak perlu ditalorilkan.

AI Ghazali berkat4 "Makna sabda beliau, ,iI') (melihatlat)

adalah melihat tubuhku dan badanku. Maksudnya adalah melihat

permisalan, dan permisalahan itu menjadi alat yang mengantarkan

kepada makna yang mempresentasikan diriku. Demikian juga sabda
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beliau, l-ydr d €t# (maka dia akan melihatlat dalam keadaan

terjaga), maksudnya adalah bukan berarti dia melihat badan dan
tubuhku. Alat itu kadang menjadi hakikat dan kadang khayalan,
sedangkan diri itu bukanlah permisalan yang terbayangkan
(dikhayalkan). Dengan demikian, dpd yang terlihat dengan bentuk
yang bukan ruh beliau dan tidak pura pribadi beliau, maka itu adalah
permisalan beliau. Ini seperti orang yang mimpi melihat Allah, karena
Dzat-Nya Maha Suci dari segala bentuk dan rupa, akan tetapi
pengenalan-Nya kepada hamba terjadi melalui perantara permisalan
yang dikenal berupa cahaya atau lainnya. permisalan itu adalah benar
sebagai perantara unfuk pengenalan, sehingga orang yang bermimpi
itu mengatakan, 'Aku mimpi melihat Allah', ini tidak berarti bahwa
aku benar-benar melihat Dzat Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh
yang lain."

Abu Qasim Al eusyairi mengatakan, bahwa mimpi merihat
beliau dengan selain sifatrya tidak ada pengertiannya selain bahwa itu
memang beliau. Karena bila dia melihat Allah dengan suatu sifat yang
Allah Maha Suci dari itu, sementara dia pun yakin batrwa Allah suci
dari itu, sehingga ini tidak menodai mimpinya, tapi mimpinya itu
perlu ditakwilkan. Seperti yang dikatakan oleh Al wasithi,
"Barangsiapa mimpi melihat Tuhannya dalam bentuk seorang syaikh,
maka itu mengisyaratkan kewibawaan orang yang mimpi itu, dan
sebagainya."

Ath-Thaibi berkata, "Maknany4 barangsiapa mimpi melihatku
dengan sifat apa pun, maka hendaknya bergembira, dan mengetatrui
bahwa dia telah melihat ke-benaran dari Allah. Itu adalah berita
gembira, dan bukannya kebatilan, yaitu mimpi buruk yang dinisbatkan
kepada syetan, karena syetan tidak dapat menyerupaiku.,,

Sabda beliau, 'rilt oi.t',J,! lmaka dia telah merihat kebenaran)

maksudnya adalah melihat kebenaran dan bukannya kebatilan.
sedangkan sabda beliau, ,i:t'ii qmaka dia terah merihatku), artinya,
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maka dia telah melihatku dengan penglihatan yang tidak ada hal lain

selain itu.

Syaikh Abu Muhammad mengatakan, "Dari sabda beliau,

g; &-{"jiJ-1 6,LJ: rt (karena sesungguhnya syetan tidak

menyerupailat) dapat disimpulkan, bahwa orang-orang yang bernaluri

tajam yang dapat membayangkan rupa Nabi SAW di benak mereka

lalu beliau tergarnbarkan di dalam mimpi mereka bahwa beliau

berbicara kepada mereka Jika demikian maka itu benar, bahkan lebih

benar daripada mimpi orang lain, karena Allah telah menganugerahi

cahaya dalam hati mereka"

Kedudukan ini biasa disebut ilham, yaitu termasuk jenis

wahyu kepada para nabi. Tapi saya tidak pemah menemukan hadits

yang menyatakan bahwa ini terasuk salah satu bagian kenabian. Ada

yang mengatakan tentang perbedaan antara kedunya, bahwa mimpi
dikembalikan kepada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dengan

beragam penakwilan dan bisa dialami oleh setiap orang. Beda halnya

dengan ilham, karena hanya dialami oleh orang-orang khusus tidak
dikembalikan kepada suatu kaidah yang dapat membedakarurya dari

perbuatan syetan. Pandangan ini ditanggapi, para ahli makrifat

menyebutkan, batrwa pikiran yang berasal dari kebenaran akan kuat,

sedangkan yang berasal dari syetan akan hancurkacau.

Dalam kitab Al Qawathi', Abu Al Muzhaffar bin As-Sam'ani

mengatakan setelatr menceritakan dari Abu Zaid Ad-Dabusi dari

kalangan para imam ularna Hanafi, "Ilham adalah apa yang

menggerakkan hati karena suatu ilmu yang mengajak

mengamalkannya tanpa me,ncari alasan. Sedangkan yang dianut oleh

jumhur, bahwa itu tidak boleh diamalkan kecuali jika kehilangan

semua dalil dalam perkara yang mubah. Menurut seorang ahli bid'ah,

itu adalah dalil. Dia berdalil dengan firman Allah dalam surah Asy-

Syams ayat 8,lu,rlrii,:il1:fr *146 (Makn Allah mengilhamkan kepada

itu fialanJ kefasikan dan ketakwaan) dan firman-Nya dalam

of
dapat
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surah An-Nabl ayat 68, JjJr A4-!J,*:ii {Dan Tuhanmu

mew ahyukan kepada leb ah). Maksudny4 mengilhamkannya sehingga

mengetahui kemaslahatan-kemaslahatannya. Dari situ dapat

disimpulkan, bahwa apalagi jika itu terjadi pada manusia.

Kemudian dia menyebutkan dalil-dalil lainny4 di antaranya

sabda Nabi SAW, t':$r ,:'t;t:py(Tatutlah terhadap firasat orang

mulonin), dan sabda beliau kepada Washibah, bfl'*,ilsb e'Jl6 6
'!'#t (Apa yang meragukan di dalam dadamu maka tinggallcanlah,

walaupun mereka memfatwakan [nyal kepadamu). Beliau menetapkan

kesaksikan hatinya sendiri sebagai dalil png harus didahulukan

daripada fatwa. Juga sabda beliau, o:t'J,-;Jfrti,j lr,i 'i 1Ot antara

umat-umat terdahlu ada orang-orang yang diberi ilham). Dengan

demikian jelas batrwa ilham adalah kebe,lraran, dan bahwa itu adalatr

wahyu batin. Sedangkan orang yang maksiat tidak mendapatkanny4

itd karena kuatnya dominasi syetan terhadapnlna-"

Dia berkata" "Dalil ahli sunnah adalah ayat-ayat yang

menunjukkan diberlakukarurya dalil, anjuran untuk memikirkan tanda-

tanda kekuasaan Allah dan mengambil pelajaran, memperhatikan

dalil, tercelanya tinggi angan-angan, mengedepankan praduga, dan

sebagainya. Lintasan pikiran itu terkadang berasal dari Allah,
terkadang dari syetan dan terkadang dari jiwa sendiri. Serrua yang

tampak tidak benar tidak boleh disebut kebenaran."

Berikutlya dia berkata, "Jawaban te,lrtang firman-Nya dalam

suratr Asy-Syams ayat 8, , ;r*s, t;ii 4{iill (matra Atlah

mengilhamkan kepada jiwa itu fialanJ kefasikan dan ketalcwaan),

batrwa maknanya adalah Allah memperkenalkan jalan untuk
mengetahui dan berargumentasi. Sedangkan tentang ilham yang

diberikan kepada lebah, rnaka bandingannya di kalangan manusia

adalah dengan membuat produk dan hal-hal lain yang mengandung

kemaslahatan. Kemudian tentang firasat, itu memang benar, tapi kita

I
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tidak bisa menjadikan kesaksian hati sebagai dalil, karena kita tidak

dapat memastikanny4 apakah itu dari Allah atau bukan."

Ibnu As-S46'ani berkatq "Mengingkari ilham adalah sikap

yang tidak bisa diterima, karena Allatl berhak melakukan sesuatu

terhadap hamba-Nya de,ngan sesuatu yang memuliakannya- Tapi

untuk membedakan antara yang benar dan yang batil dalam hal itu,

bahwa setiap yang konsisten di atas syariat Muhammad, dan tidak ada

dalil dalam Al Qur'an maupun Sunnatr yang menolaknya, maka itu

diterima. Tapi jika tidak d€mikian maka tidak bisa diterima, dan itu

dianggap sebagai bisikan jiwa dan godaan syetan' Kami tidak

mengingkari bahwa adakalanya Allah memuliakan hamba-Nya

dengan tambahan cahaya dari-Nya, sehingga dengan itu
pandangannya bertarrrbah dan menguat. Tapi kami mengingkari untuk

mengembalikannya kepada hatinya dengan suatu landasan yang tidak

diketahui asalnya. Selain itu, kami tidak menyatakan bahwa itu adalah

dalil syar'i, tapi itu adalah cahaya yang Allatr khususkan kepada siapa

yang dikehendaki dari antara para harnba-Nya, jika itu sesuai dengan

syariat maka syariat itulah hujjahnya."

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa bila seseorang bermimpi

melihat Nabi SAW menyuruh melakukan sesuatu, apakah dia harus

melaksanakannya atau harus menyandingkannya dengan syariat?

Jawabnya kedua ini adalah jawaban yang tepat, sebagaimana yang

telah diterangkan.

Catatan

Dalam lstab At Muiam At Ausath kxya Ath-Thabarani

disebutkan hadits Abu Sa'id seperti redaksi awal hadits bab ini, tapi

dengan tambahan, 99iu'\ (Dan tidak pula dengan Ka'bah),lalu dia

berkata, "Redaksi ini tidak terpelihara kecuali dalam hadits ini."

Kedua, *r-]1 |tJ y;1, e'i:j';,, (Barangsiapa bermimpi

45O _ FATHTIL BAARI

J



melihatlat maka dia telah melihatku). Redaksi ini dicantumkan juga

seperti itu dalam hadits Abu Hurairah sebagaimana yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu dan pada pembahasan

tentang adab. Ath-Thaibi berkata, "Dalam hadits ini telah berpadu

kalimat syarat dan keterangannya sehingga menunjukkan makna

berlebihan (hiperbola), yakni barangsiapa mimpi melihatku berarti dia

telah melihat hakikatku dengan kesempurnaannya, tanpa ragu dan

sangsi pada apa yang dilihatnya, bahkan itu adalah penglihatan yang

sempurna. Hal ini dikuatkan oleh sabda beliau dalam hadits Abu

Qatadah dan Abu Sa'id, 's-;,ir 6f;'*Jl (Mok dia telah melihat

kebenaran). Maksudnya, melihat kebenaran, bukan kebatilan. kri
sekaligus menyangkal pendapat yang dibuat-buat mengenai

penakwilan sabda beliau, Nt g. 6::p I'ij' C gltU (Barangsiapa

bermimpi melihatku maka dia akan melihatku dalam keadaan

terjaga). Menurut saya, maksudnya adalah barangsiapa bermimpi

melihatku dengan sifat apa pun, maka dia hendaknya bergembira dan

mengetahui bahwa dia telah melihat mimpi yang benar, yaitu mimpi
yang berasal dari Allah, bukan mimpi buruk karena sesungguhnya

syetan tidak dapat menyerupaiku.

€) J#i ) gtLI'Jr 'o$ 
lxor"no sesungguhnya syetan tidak dapat

menyerupaiku). P enjelasannya telah dikemukakan sebelumnya.

il$t',H t;:i 'Hr?: "b'ai* ,y'iit c.gj (Dan mimpi orans

beriman adalah satu bagian dari empat puluh enam tanda kenabian).

Penjelasannya telah dikemukakan lima bab sebelum ini.

Ketiga, hadits Abu Qatadut, l' 'HA.At $lr (Mimpi yang

baik dari Allah). Sebagian penjelasannya akan dipaparkan pada bab

"Mimpi yang Buruk dari Syetan".

€. ae.t['l ,lrliltr lrti lKorrro sesungguhnya syetan tidak dapat

meny erupaiku). P enlelasannya juga telah dipaparkan.

tt
t{

t
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Keempat, hadits Abu Qatadair, !;.ir 6?r't*it d:i'#
(barangsiapa bermimpi melihatku, makn dia telah melihat

kebenaran). Maksudnya, mimpi yang benar. Seperti itu juga dalam

hadits kelima. Ath-Thaibi berkata, "Kata al haqqu di sini adalah

mashdar penegas, yang artinya maka sungguh dia telah melihat mimpi

yang benar. Sedangkan kalimat, *. JjA-f irl#Ur 'itr; 1*or"no

sesunguhnya syetan tidak dapat menyerupaiht) berfungsi untuk

menyempurnakan malananya dan sebagai alasan hukumnya."

,-r.t;163 (Uoa* ini diriwayatkan juga oleh Yunus). Maksud

Yunus di sini adalah Ibnu Yazid.

'erilJt ,iiUri (Dan putera saudara Az-Zuhri). Dia adalah

Muhammad bin Abdillah bin Muslim. Maksudnya, keduanya

meriwayatkannya dari Az-Zuhri sebagaimara yang diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi. Dalam penjelasan hadits pertama telah saya sebutkan,

batrwa Muslim meriwayatkarurya secara maushul dari jalur mereka

berdu4 dan dia mengemukakannya dengan redaksi Yunus, lalu beralih

dengan riwayat putera saudaranya Az-hrhi. Abu Ya'la juga

meriwayatkannya dalam kttab Al Musnad aari, ely Khaitsamah,

gurunya Muslim dalam hadits ini denga redaksi, cYsM 9tiJ' ,,2 C)tU
'6-;it (Barangsiapa bermimpi melihatlru maka dia telah melthat

kebenaran\.

Al Ismaili berkat4 "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syu'aib

bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan juga secara

maushul oleh Adz-Dzuhali dalam kitab Az-Zuhriyyat.

Kelima, hadits Abu Sa'id, x iri{Ljtb$ ,fit oitfr d:t o
it3" (Barangsiapa bermimpi melihatlat, maka dia telah melihat

kebenaran, knrena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupailat).

Keterangan tentang hal ini telah dipaparkan sebelumnya. Ibnu Al Had
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yang dicantdmkan dalam sanad-nya adalah Yazid bin Abdillah bin

Usamah.

Al Ismaili berkata, 'Yahya bin bin Ayyub meriwayatkannya

dari Ibnu Al Had. Saya tidak melihatnya 
-yakni 

Imam Bukfrari-
menyebutkan hadits darinya 

-yakni 
dari Yahya bin Ayyrb- kecuali

sebagai penguat, kecuali hanya dalam satu hadits yarLg

dikemukakannya pada pembahasan tentang nadzar, yaitu dari jalur

Ibnu Juraij, dari Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abi Habib, dari

Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir tentang kisah saudara

perempuannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut diriwayatkan oleh

Imam Bukhari dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij dengan sanad rni.

Sebagian salinan kitab Ash-Shahih tidak mencantumkannya tapi

dikemukakan pada pembahasan tentang haji dari Abu Ashim. Tidak

seperti yang dikatakan oleh Al Isma'ili, bahwa dia meriwayatkannya

kepada Yahya bin Ayyub secara terpisah, karena sebenamya dia

meriwayatkannya dari Hisyam bin Yusuf, dari Ibnu Jurarj, dari Sa'id

bin Abi Ayyrb. Ini mengesankan seakan-akan Ibnu Juraij mempunyai

dua guru dalam hadits ini, dan masing-masing dari keduanya

meriwayatkannya untuknya dari Yazid bin Abi Habib, lalu Imam

Bukhari mengisyaratkan bahwa perbedaan ini tidak menodai ke-

shahih-an hadits ini. Dengan demikian jelaslah bahwa dia tidak
meriwayatkannya kepada Yahya bin Ayyrb secara terpisah, tapi

dengan hadits penguat Sa'id bin Abu Ayyrb.

11. Mimpi di Malam Hari
l. t . r,z z

.otu' ol 11

Diriwayatkan oleh Samurah.
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6998. Dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Nabi SAW bersabda,

'Aku dianugerahi kunci-lrunci perkataan dan aku ditolong dengan

rasa takut (yang muncul pada musuh). Dan ketika aku sedang tidur

tadi malam, tibaliba aku diberi kunci-lamci perbendaharaan bumi

hingga diletakkan di tanganlan'."

Abu Hurairah berkata, "(Kini) Rasulullah SAW telah pergi

sementara kalian sedang memindahkannya."

Pi rlrht -u,],r ii,'oi l4z\t or'# ; i't * *

6999. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Tadi malam aku bermimpi melihat diriku di sisi Ka'bah,

lalu aku melihat seorang lelaki berkulit sawo matang seperti orang

yang paling coklat yang pernah engkau lihat di antara para lelaki

berlailit sawo matang. Dia memiliki rambut menjuntai yang

merupakan sebaik-baik rambut yang pernah engknu lihat, yang jika
dia menyisirnya rambut itu pun meneteskan air, sambil bersandar

l
:]
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pada dua orang lelaki 
-atau pada bahu dua orang relaki-, dan'

mengitari Ka'bah, lalu aku bertanya, ,Siapa dia?, Lalu ada yang
menjawab, 'Al Masih Putera Maryam'. Kemudian tibaliba alat
mendapat seorang pria berambut keriting, dan mata kanannya buta,
tampak seperti mata yang menojol, lalu alat bertanya, ,Siapa dia?,
Lalu ada yang menjawab,'Al Masih Dajjat,.,

J';i ,j r*r"oi ,L:t- ott o&';:.:'bl,;ur ,,6 i/. iur )# *
',iJ)...i, '.;ir e &t4')f jt,ia'rL,,;bl,r ,rt.i,r

.e-i-ri.ir

* #';'orr:. :',s.i!Jt,,rl',:it', g ;. ir:r:, as )
io, *, *\, ;* ,;t*;* it; l,* *|s.b1t
* -i;; Lt')f- u6';r'ti ,:, *'.or',,s1:lt *,e*-:1,', ce.. . ^.,,sl:Jt f ,F- U. \At; i-3:, JG, .r;r t:, b, ,* cl,t';; okr.*:) *vl;l, ,I* Ct *LUr;i,f;k

.urk;-t*
7000. Dari LJbaidullah bin Abdillah, bahwa Ibnu Abbas

bercerita, bahwa seorang lelaki pemah mendatangi Rasulullah sAw
lalu berkata, "Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi.,, Lalu dia
menyebutkan redaksi haditsnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sulaiman bin Katsir, putera
saudaranya Az-zuhi dan Suftan bin Husain dari Az-zuhi, dari
ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sAW. Az-zubaidi berkata:
Da.'j Az-Zuhri, dari Llbaidullah, bahwa Ibnu Abbas 

-atau Abu
Hurairah- dari Nabi sAw. syu'aib dan Ishaq bin yahya berkata dari

L
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Az-Zvhi, "Abu Hurairah menceritakan dari Nabi SAW." Ma'mar
tidak menyandarkarurya, bahkan setelah itu.

Keterangan Hadits:

(Bab mimpi di malam hari). Maksudnya, mimpinya seseorang

di malam hari, apakah itu sama dengan mimpinya di siang hari atau

berbeda? Apakah ada perbedaan masa antara keduanya? Tampaknya,

Imam Bukhari ingin menjelaskan hadits Abu Sa'id, )6&'\urt;lr'O:*i
(Sebenar-benarnya mimpi adalah di waktu sahur). Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad secara marrtt' dan dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban. Nashr bin Ya'qub Ad-Dainuri menyebutkan, bahwa mimpi di
permulaan malam melambatkan takwilannya, mimpi di paroh kedua

malam mempercepat takwilannya sesuai dengan kadar bagian-bagian

malam, dan batrwa mimpi yang paling cepat takwilannya adalah

mimpi di waktu sahur, apalagr saat fajar terbit. Diriwayatkan dari

Ja'far Ash-Shadiq, bahwa yang paling cepat takwilannya adalatr

mimpi saat tidur siang.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan empat hadits,

yaitu:

Pertama, i';*: itli lAfrfwayatkan oleh Samurah). Imam

Bukhari ingin menjelaskan haditsnya yang panjang yang dia

kemukakan di akhir pembahasan tentang ta'bir ini. Di dalam hadits itu

disebutkan, gJj z,l$r 
rp.til 

i& lAahwa tadi malam ada dua orang yang

mendatangikz). Pembahasannya akan dipaparkan di sana.

Kedua, t' )urt:ip-i3,f5i' g;ti; i*bl pm dianugerahi

lamci-lamci perkataan dan alat ditolong dengan rasa takut [yong
muncul pada diri musuhl). Demikian redaksi yang disebutkan dalam

riwayat ini. Al Ismaili meriwayatkannya dari Al Hasan bin Sufyan dan

Abdullah bin Yasin, keduanya meriwayatkan dari Ahmad bin Al
Miqdam, gurunya lmam Bukhari dalam hadits ini, dengan redaksi,
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l<lt etF'*bi (Atat dianugerahi jawami'ul kalim [perkataan

singlcat dan penuh malcnaJ). Dia juga meriwayatkannya dari Abu Al
Qasim Al Baghawi dari Ahmad bin Al Miqdam dengan redaksi yang

disebutkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Aslam bin Sahal

disebutkan dengan redaksi, F er,i (Pembuka-pembuka perl<ataan).

Setelah beberapa bab nanti akan dikemukakan dari riwayat Sa'id bin
Al Musayyab, dari Abu Hurairah dengan redaksi, 13,ii, fr44.
(Afu diutus dengan membawa jawami'ul kalim).

Al Baghawi mengatakan sebagaimana yang dikemukakan oleh

Al Isma'ili darinya, "Aku tidak tatru apakatr ada yang

menceritakannya dari Ayyub selain Muhammad bin Abdirratrman."

,/\\i ,g:# g.**J il brq, iy st W; (Dan trctitra atqt

sedang tidur tadi malam, tiba-tiba aht diberi kunci-lanci
perbendaharaan bumi). Penjelasannya akan dipaparkan secara

gamblang pada pembahasan tentang berpegang teguh pada Al Qur'an
dan Sunnah.

Kaiga, hadits Ibnu Umar tentang mimpi Nabi SAW melihat
Al Masih putera Maryarn dan Al Masih Dajjal.

Nt * il)lr ,;tri (Tadi malam alat bermimpi melihat diritat di

sisi Ka'bah). Pada bab "Thawaf di Ka'bah" akan dikemukakan hadits

dari jalur lainnya, dari Ibnu Umar dengan redaksi, ,itlrt 
"=iii.rg 

Uf E
gi(iu.(Ketika alnt sedang tidur, alu bermimpi melihat dirilu thawaf di

sekitar Ka'bah). Pembahasarurya akan dipaparkan nanti.

Keempat, iW, u:l dt,iri *i #ht & )t l-, ;it+r'oi
,>3-.t-iJr Gfl .7{ilt j) @anwa seorang lelahi mendatangi Rasulullah

SAW lalu berkata, "Sesungguhnya tadi malam alat bermimpi." Lalu
dia mengemukakan haditsnya). Demikian redaksi yang dikemukakan,

dengan meringkas redaksi haditsnya. Setelah tiga puluh lima bab nanti

,&.
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Imam Bukhari mengemukakannya secara lengkap hadits dari Yahya

bin Bukair dengan sanad ini. Penjelasannya juga akan dipaparkan

nanti.

Lt f U'ot3rr'e-i,:it gi i.r: .# i i)';tf ii,i.r\ (Hadits ini

diriwayatkan juga oleh Sulaiman bin Katsir, putera saudaranya Az-

Zuhri dan Sufyan bin Husain ...). Hadits Sulaiman bin Katsir

diriwayatkan sec:ra maushul oleh Muslim dari riwayat Muhammad

bin Katsir dari saudaranya. Kami mendapati dengan sanad tinggi di

dalam Musnad Ad-Darimi. Hadits putera saudara Az-Ztthri

diriwayatkan secara maushuil oleh Adz-Dzuhali dalam kitab Az-

Zuhriyyat. Sedangkan hadits Suffan bin Husain diriwayatkan secilra

maushul oleh Ahmad bin Yazid bin Harun darinya.

'q,plj, *'rSX!.1, Sri2 1,lz-Zubaidi berkata: dari Az-Zuhri). Dia

kemudian menyeUuttan dengan keraguan pada Ibnu Abbas atau Abu

Hurairatr.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini diriwayatkan secara maushul

oleh Muslim juga.

L:";t";;:.i i, i,e,ie ;!1r rf ,;j- i'Osat:'*A'Jtit (Syu, aib

dan Ishaq bin Yahya mengatakan dari Az-Zuhri, "Abu Hurairah
menceritaknn). Saya (Ibnu Hajar) katakan, keduanya diriwayatkan

secara maushul oleh Adz-Dzuhali dalam h'ttab Az-Zuhriyyat.

'rX.'Otg ,F t*-1";;;r O'&5 g"'mar tidak menyandarkannya,

bahkan setelah irz). Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya secara

maushul dalam lcttab Al Musnad dari Abdunuzaq dari Ma'mar, dari

Az-Z;drrn seperti riwayat Yunus, tapi dia menyebutkan, :yr* iI f
L:r-;:-a;--i'i og (Dari lbnu Abbas, Abu Hurairah menceritakan).

Ishaq mengatakan, ,i* i.loS ,J'-# *t:"t;"fr bg 
'.il31l ";biti

(Abdurrazzoq bertatr, "Ma'mar mencrrrrokorn a, lalu dfo b"rl*tr,
'Ibnu Abbas ... '. ") Maksudnya, tanpa menyebutkan Llbaidullatr bin

458 _ FATHT'L BAARI



Abdillah di dalam sanad-nya, hingga Zarn'ah membawakan kitab
yang di dalamnya dicantumkan: Dari Az-Zuhi, dari llbaidullah, dari
Ibnu Abbas. Setelah itu dia tidak lagi ragu. Diriwayatkan juga oleh
Muslim dari Muhammad bin Rafi'. Al Ismaili mengemukakan, bahwa
terdapat perbedaan lainnya pada Az-Zuhi, lalu dia
mengemukakannya dari riwayat Shalih bin Kaisan darinya, dia
mengatakan, /* it * :q y.ol!f, g (Dart Sulaiman bin Yasar

dari lbnu Abbas). Riwayat yang terpelihara adalah perkataan yang

menyebutkan,'*L fi i' * y. lt * fi (Dari Waidultah bin

Abdillah bin Utbah).

12. Mimpi Siang Hari

Ibnu Aun mengatakan dari Ibnu Sirin, "Mimpi siang hari
seperti mimpi malam hari."

ok :Ju *W ;'; ?'fi"^AL ,ji i..:ur +l; u.G*! t
us),ot+ ?..?);"t JL,yUU *h, ,* lnr $,

c , 
t'

,--.*LJ;ri ,:^*G C; QL'pi ,91rbr i.i;t+'.*
t ,. c ..t. ','on al -?- - .a-..'at>;-';:, b&t i ,p, *\t ,b it J';:r?6 ,L:r)

7001. Dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah bahwa dia
mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW pernatr masuk
ke tempat Ummu Haram binti Milhan 

-dia adalah isterinya ubadah
bin Ash-Shamit-. Pada suatu hari beliau masuk ke tempatnya,
kemudian menjamunya, lalu dia membersihkan rambutnya. Setelah itu

e:l',i-b ;.t * )'r i.t Jv:€:it,y ,r,it
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Rasulullah SAW tidur, kemudian bangun sambil tertawa ....

f.J.? G;i 'a "uu i,Ss tirr .1-1 t1-'ose.>; t1 ,'.)i,Uu
'rf- i-nli ;; k'i ,.et r.t-n d r".31 it ,b Gitr ,p
,l' ip, t-,LiI",Uu -baf* ,r-\i JL )"#t',y

; *t iai,i, & y,J";'rQGi :e ,#tf ii,r ili
J;r 6-'oE?U- t1 :'.li .'4r.2;-;j [r"'t ; ,^-'1t 

"+i

'*'&;;oQ: ei i isd pq G'Ht #j.;:t\iU
.?Ait -Ht u'c.;?'b 6):t

(OOz.Dia (Ummu Haram) berkata, rcr{ku kemudian berkata,

'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab,

'Alar diperlihatkan orang-orang dari umatku yang berperang di jalan
Allah, mereka mengarungi tengah lautan sebagai para raja di atas

tahta-tahta 
-atau 

beliau mengatakan, seperti para raja di atas tahta-

tahta. Ishaq ragu-'. Maka aku berkata, 'Mohonkan kepada Allah
agar aku termasuk dari mereka'. Beliau pun mendoakarurya, kemudian

beliau meletakkan kembali kepalanya lalu tidur. Setelatr itu beliau

bangun sambil tertawa, maka aku berkata, 'Apa yang membuatmu

tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Aht diperlihatkan

orang-orang dari umatlru yang berperang di jalan Allah 
-seperti

yang beliau sebdakan sebelumnyr-'." Dia berkata, "Aku kemudian

berkata, 'Mohonkan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka'.

Beliau bersabda, 'Engkau sudah termasuk mereka yang pertama'."

Kemudian dia (Ummu Haram) mengaruirgi lautan pada masa
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Mu'awiyah bin Abi Sufyan, lalu dia terlempar dari hewan

tunggangannya saat keluar dari laut, lantas meninggal dunia.

Keterangan Hadits:

(Bab mimpi siang hari). Demikian riwayat Abu Dzar,
sedangkan yang lain mencantumkannya dengan redaksi bab 'Mimpi
di Siang Hari".

)* U.t S611nnu Aun mengatakan).Maksudnya" Abdullah.

Ui n\,.f (Dart lbnu Sirin). Maksudny4 Muhammad.

FiJ' 
';ja t1l, ri;j lMimpi di siang hari seperti malam har).

Dalam riwayat As-Sarakhsi dicantumkan dengan redaksi, ,F q::t b
(Seperti mimpi di malam har). Atsar ini diriwayatkan secara maushul

hingga Ali bin Abi Thalib oleh Al Qairawani dalam kitab At-Ta'bir
dari jalur Mas'adah bin Al Yasa', dari Abdullah bin bin Aun.

Demikian redaksi yang disebutkan oleh Mughlathai.

Al Qaiwarani berkat4 "Tidak ada perbedaan hukum antara

mimpi di malam hari dan mimpi di siang hari, demikian juga antara

mimpinya perempuan dan mimpinya laki-laki."

Al Muhallab juga mengatakan hal serupa. Sebelumnya telah

dikemukakan nukilan dari sebagian ulama tentang perbedaannya, dan

juga tentang perbedaan tingkat kebenarannya.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Anas

tentang kisah tidurnya Nabi SAW di tempat Ummu Haram, dan di

dalamnya disebutkan ,(4 '^;l; *'diri'^i1b6 (,i W ;li gada

suatu hari beliau masuk ke tempatnya, kemudian dia menjamu beliau,

lalu dia membersihkan rambutnya. Setelah itu Rasulullah SAW tidur).

Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang pada pembahasan

tentang minta izin dalam bab "Orang yang Mengujungi Suatu Kaum
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lalu Tidur Siang di Tempat Mereka".

Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa sebagian orang menyatakan,

bahwa hadits ini menunjukkan sahnya khilafah Mu'awiyah, karena

disebutkan dalam redaksinya ,4)ti ,r-4 -} t #'i (Kemudian dia

ftJmmu Haram] mengarungi lautan pada mdsa Muawiyah).

Pandangan ini perlu dipertimbangkan, karena yang dimaksud dengan

"masanya" adalah masa pemerintahannya di Syam pada masa

pemerintahan Utsman. Lagi pula redaksi hadits ini tidak mengandung

penetapan atau penafian khilafah, tapi hanya berupa berita tentang apa

yang akan terjadi, dan itu memang terjadi sebagaimana yang beliau

beritakan. Kalaupun itu terjadi pada saat YrryiY.{ meyfaj
khalifah, maka hadits ini tidak menyelisihi hadits, & a:trr$,5++ a,tijl

(Masa khilafah setelahlru adalah tiga puluh tahun), karena maksudnya

adalah l<hilafah kenabian. Sedangkan Muawiyah dan setelalrnya,

mayoritas mereka menganut sistem kerajaan walaupun mereka disebut

khalifah.

13. Mimpinya Wanita

nilryv ,tatil'.'i ?y i N u.LtG G?i qW l.t f
r/-:jr #tf;i :*3*a\t,k itJ';:,|-;-t:. rc;\i
,*.q't €.;$.j:(, fr5r1 '; Lt;* (')'rw,Uu ,t'j ;fd,
S-;t 1;i €.,>s':,pe; rS ,*. i; oru, *:, g;
.,:j(*Jt 6'rl-u.ir bi ,'*l;" ,*; *vbt,rr* i' J';,

t 
o t A t 

t 
\ , - r' // 

'\, 
e I - zt -.':tl-"1*p 1l' ;* ;rtJ?'jui .ir '6Tiu'ctlt 

G-.3@

'^JfJ & yt J';:rt;-Ul ,;rLr,& %.{hr lf $-ri6i
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,;1r iie
y-i ric

U ytr'r1 ,li ,*, iaht Jb )nt ,l?rjui rii,r

-lnt J'y, r:ir- q;ri 
" ytj, ,A { ;'r\' ;1 ir,

.r'J rLi tx 6';t v .\r, ,l:-llt* .o

7003. Dari Ibnu Syihab, Kharijah bin Zaid bin Tsabit
mengabarkan kepadaku, bahwa Ummu Al Ala' 

-seorang 
wanita dari

golongan Anshar yang berbaiat kepada Rasulullah SAW-
mengabarkan kepadanya, bahwa mereka (golongan Anshar) berbagi
kaum Muhajirin deqgan diundi. Dia 6ummu Al Ala') berkata, ,.Lalu

utsman bin Mazh'un diusung kepada kami dan diturunkan di rumah
kami. Dia menderita penyakit yang menyebabkannya meninggal.
setelah meninggal, dia dimandikan dan dikafani dengan pakaiannya,
lalu Rasulullah sAw masuk, kemudian aku berkata (kepada Utsman),
'Rahmat Allah atasmu wahai Abu As-Sa'ib, kesaksianku atasmu,
sungguh Allah telah memuliakanmu'. Maka Rasulullah SAW
bersabda, 'Apa yang membuatmu tahu bahwa Altah memuliakannya?,
Aku berkata, 'Ayahku tebusannya wahai Rasulullah, kapankah Allah
memuliakannya?' Rasulullatl SAW bersabda, 'Adapun dia, demi Attah
telah datang kematian kepadanya. Demi Allah, sungguh aku
mengharapkan kebaikan baginya, dan demi AHah aku tidak tahu -padahal aku Rasulullah- apa yang akan dilakukan terhadaplat'."
Setelah itu dia berkata, "Demi Allah, setelah itu alru tidak pernah
mensucikan s eorang pun s elamanya."

|.:i i;:rr,Uu .* ,H 11 6)i c:JG: ii."'qfrt f
;ri-', &\, ,* !"i l'irt;;Ii,$-pWiA*f' 

.xk-eg:Jw
7004. Dari Az-Zuhri, dan dia berkata, "Aku tidak tahu apa

yang aknn dilalcukan terhadapnya." I_Irnmu Al Ala' berkata, ..Itu
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membuatku sedih, lalu aku tidur, kemudian aku bermimpi melihat

mata air yang mengalir milik Utsman. Setelah itu aku menyampaikan

kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, 'Itu adalah

amalnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab mimpinya wanita). Pandangan Al Qairawani dan lainnya

dalam masalah iin telah dipaparkan sebelumnya. Dia juga

menyebutkan bahwa bila seorang wanita bermimpi sesuatu yang tidak

ada kaitannya, maka mimpi itu untuk suaminya, demikian juga

hukumnya hamba sahaya, mimpinya untuk majikannya, sebagaimana

mimpi anak kecil untuk kedua orang tuanya. Ibnu Baththal

menyebutkan kesamaan pendapat, bafiwa mimpinya wanita beriman

lagi shalihah tercakup oleh sabdabeliau SAW, ",y;? C*ilt cr:iJ t-i)

9fit 1yt lUimpinya orang beriman yang shalih adalah satu bagian

dari bagian kenabian).

Pada bab ini Imam Bulfiari mengernukakan hadits Ummu Al

Ala' berkenaan dengan kisah Utsman bin Mazh'un dan mimpinya

bahwa Utsman mempunyai mata air yang mengalir. Penjelasannya

telah dikemukakan di awal pembahasan tentang jenazah. Sebelumnya

telah disebutkan juga pada pembahasan tentang kesaksian dan

pembahasan tentang hijratr. Penjelasan tentang mata air yang mengalir

akan dipaparkan setelatr tiga belas bab berikutnya.
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14. Mimpi Buruk Berasar dari syetan, Bila seseorang Bermimpi
Buruk, Maka Hendaknya Merudah ke seberah Kiri dan

Memohon perlindungan kepada Allah

ht '* ,4t 
="bf 

o ,trrr-'sru;,\iiita 6'oi'* ei c
,'J'rr; fu ,:tL ht * lt J?r * :Jb -f.Li, *i -.i-L?{'rrilt'€Li * tty .eta4t o ,iu,, it u2 e3Jt

.i:H * + "i,1, .i*ilii s :u_ 
.;;,elt

7005.Dari Abu eatadah Al Anshan 
-dia termasuk karangan

para sahabat Nabi sAw dan anggota pasukan berkudanya- berkata,
"Aku mendengar Rasulullah sAw bersabda, ,Mimpi yang baik dari
Allah, sedangkan mimpi yang buruk dari syetan. Jika seseorang dari
kalian bermimpi yang tidak disurrninya, maka hendarcnya merudah ke
sebelah kiri dan memohon perlindungan kepada Altah darinya, maka
itu tidak akan membahayakannya, .,,

Keteransan Hadits:

(Bab mimpi buruk berasal dari syetan, bila seseorang
bermimpi buruk, maka hendalotya meludah ke sebelah kiri dan
memohon perlindungan kepada Allah). Demikian Imam Bukhari
memberi judul, dengan sebagian lafazh haditsnya. Kata ar hulm
artinya apa yang dilihat oleh orang yang sedang tidur.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu
Qatadah. Keterangannya akan dikemukakan dalam penjelasan hadits
Abu Hurairah pada "bab mimpi tentang ikatan".

Kata al hulm (mimpi buruk) yang dinisbatkan kepada syetan
memberi pengertian, bahwa itu sesuai dengan sifatnya karena suka
berbohong, membuat takut dan serupanya. Beda halnya dengan mimpi

TATIIUL BAARI _ 465



yang baik, yang disandangkan kepada Allah sebagai bentuk

penyandangan pemuliaan, walaupun semuanya merupakan ciptaan

dan takdir Allah. Ini seperti halnya bahwa semua manusia adalah

hamba Aliah, walaupun di antara mereka ada yang bermaksiat,

sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 53, U$ q;V U"

',1,--jll1 ,-b ti;t luai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas

terhadap diri mereka sendiri) dan firman-Nya dalam surah Al Hijr

ayat 42, i,Gii 'fr[r ei'rt e;V'ttl.ls"tungguhnya hamba-hamba-Ku

tidak ada kelansaan bagimu terhadap mereka).

15: Mimpi tentang Susu

J';r',#- iv',J. u.t"oi l' + ;.?;; G?i'q-il *
'+ Uf ,f ;*r'..;jJ C6 6 E ,:J:i; p:t *,li,r *t i,r

'# 4 *t-'.+Li i,rt;rbi'uL;i-A')t otfu;Le
.ijr 'iu 

t.i'r J?t G-'ii\i * {iv
7006. Dai. Az-Zuhri, Hamzah mengabarkan bin Abdillatr

mengabarkan kepadaku batrwa Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar

Rasulullatr SAW bersabda, 'Ketilca aht sedang tidur, alat diberi

secangkir susu, lalu alat minum darinya hingga sungguh alat melihat

aliran air keluar pada htlat-latldtku. Kemudian alat berikan sisa

(minum)lai. Maksudnya, kepada Umar. Mereka (para sahabat)

berkata, 'Apa takwilannya, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab,

'Ilmti."

@:
(Bab mimpi tentang sasz). Maksudny4 bila mimpi te'lrtang
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susu, apa takwilannya? A1 Muhallab berkata, "(Mimpi itu)
menunjukkan tentang fitrah, Sunnah, Al Qur'an dan ilmu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam sebagian hadits marfu'
disebutkan takwilannya adalah fitrah, sebagaiman a yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar dari hadits Abu Hurairah secara marfu', ;tjlJt e.'#i
i:y|1Ui*pi tentang susu artinya fitrah). Ath-Thabarani meriwayatkan

dari Abu Bakrah secara marfu', i'.$r'y4 4 a-J'Ji ,s1:',F
(Barangsiapa mimpi tentang sltstt, maka itu adalah fitrah).
Sebelumnya, telah dikemukakan dalam hadits Abu Hurairah di awal

pembahasan tentang minuman, fti c"u' tn'iri 6 *i *o?nt Jb 
"Saa

,:.W.'!t:.ra ciir *i;;St ,ig'i l\ahwa kettka Nabi SAW mengambil

[memilihJ cangkir [berisi] susu, Jibril mengatalcan kepadanya,

"Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkanmu kepadafitrah.")

Ad-Dainuri menyebutkan, bahwa susu yang disebutkan di sini

khusus susu unta, dan penakwilannya bagi yang memimunnya adalatr

harta yang halal, ilmu dan hikmah, dia berkata, "Susu sapi

takwilannya adalah kesuburan, harta yang halal, dan fitrah juga. Susu

kambing takwilannya adalatr harta, kegembiraan dan kesehatan badan.

Susu binatang liar takwilannya adalah keraguan dalam agama.

Sedangkan susu binatang buas takwilannya tidak terpuji, kecuali

bahwa susu singa takwilannya adalah harta disertai dengan adanya

permusuhan."

,t.&bi ,t tln-'qlt at{ d\S laingga sungguh aht melihat

aliran air keluar pada fulabfulillcu). Dalam riwayat Al Kasymihani

dicantumkan dengan redaksi, qr}.L-Jbt',n (Dari laiarlailrula).

Sementara dalam riwayat Shalih bin Kaisan dicantumkan dengan

redaksi, ;t?i',1a (Dari ujung jari-jarila).Kemungkinan mimpi ini

termasuk kategori nyata yang dapat disaksikan oleh mata (yakni persis

seperti itu), dan kemungkinan juga bersifat ilmiah. Yang pertama
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dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ath-

Thabarani dari jalur Abu Bakar bin Salim bin Abdillah bin Umar, dari

ayahnya, dari kakeknya dalam hadits irri, Qs'-? e gf *"ft ,? U'r3'3

fltt Pt G (Aku kemudian minum sampai-sampai alru melihatnya

mengalir di dalam urat-uratku di antara latlit dan daging).

'#,i;" ,Fi4bi"n-i 1X"*"dian aku berikan sisa

[minumJku'. Yafui kepada umar). Demikian riwayat asalnya.

Tampaknya, ada keraguan pada sebagian periwayat, karena dalam

riwayat Shalih bin Kaisan dicantumkan dengan pasti, redaksinya,

yui*jr ';.'fr ,{"t*6 (Kemudian aku berikan sisa [minumJku

kepada (Jmar bin Khaththab), dan dalam riwayat Abu Bain Salim

disebutkan ,'fr \4*b6ilbiLJbi (Lalu ketikn masih ada yang tersisa

maka aku pun memberikannya kepada Umar).

f:i')1' 'i ,r-1lr-i (Mereka [para sahabat] berknta, "Apa

talonilannyaT ") Dalam riwayat Shalih disebutkan dengan redaksi, itii
i't; ;i (Lalu orang-orang yang disekitarnya berkata). Sementara

dalam riwayat Sufyan bin Uyainah dayj Az-Zuhi yang diriwayatkan

oleh Sa'id bin Manshur disebutkan, l'rJi:Ji U ,iuj ,:#'aiii"')i6 j
(Kemudian beliau memberikan sisanya kepada Umar. Dia berkata,

"Apa tahuilannya? ") Secara tekstual, yang bertanya ini adalah Umar.

Dalam riwayat Abu Bakar bin Salim disebutkan, bahwa Nabi SAW

bersabda kepada mereka, ,4 ltli kr ktlrii P 'ii !' '4 r; , rlri .6i\i
'i*i i,lus .'p t4'Wltilbi'Jkri ('silahkan kalian talouilkan."

Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, ini adalah ilmu yang Allah

berikan kepadamu hingga engkau dipenuhinya. Kemudian ketika ada

yang tersisa dari itu engkau lalu memberikannya kepada Umar."

Beliau bersabda, "Kalian benar.")

Penggabungannya, bahwa yang
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kemudian karena mungkin para sahabat memandang masih ada

penakwilan tambahan, maka mereka bertanya, "Apa takwilanqra?"
Sebagian penjelasan hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan

tentang ilmu, dan sebagiannya lagl pada pembahasan tentang

keutamaan Umar.

Ibnu Al Arabi berkata, "Susu adalah rezeki yang Allah
ciptakan sebagai hal yang baik di antara hal-hal yang buruk, yaitu

darah dan kotoran. Seperti halnya ilmu, adalah cahaya yang Allah
tampakkan di dalam gelapnya kebodohan. Lalu diberikanlah
perumpamaan itu di dalam tidur (mimpi)."

Sebagian orang pandai berkata, "Dzat yang menyarikan susu

dari antara kotoran dan darah adalah Dzat yang Kuasa menciptakan

pengetahuan dari antara keraguan dan kebodohan (ketidaktahuan) dan

memelihara amal dari kelengahan dan ketergelinciran." Dia berkata,

"Tapi hukum yang berlaku menyatakan batrwa ilmu diperoleh melalu
proses belajar. Sedangkan yang beliau sebutkan kadang menembus

batas kebiasaan, sehingga itu termasuk kategori karamah."

Ibnu Abi Jamratr berkata, 'Nabi SAW menakwilkan susu

dengau ilmu berdasarkan apa yang telah dijelaskan kepada beliau,
yaitu ketika beliau diberi pilihan untuk mengambil cangkir khamer

atau cangkir susu, lalu beliau mengambil susu, kemudian Jibril
mengatakan kepadanya, 'Engkau telah mengambil fitrah'. Hadits ini
menunjukkan disyariatkannya orang besar menceritakan rnimpinya
kepada orang lainnya (masyarakatnya), disyariatkannya orang alim
menyampaikan berbagai masalah dan memilih di antara para

sahabatnya untuk menakwilkannya, dan bahwa di antara etika murid
adalah mengembalikan pengetahuan tentang itu kepada gurunya."

Dia berkata, 'Yang tampak, bahwa beliau tidak bermaksud

agar mereka menakwilkan, tapi beliau hanya bermaksud agar mereka

menanyakan penakwilannya kepada beliau. Mereka mengerti maksud

beliau, sehingga mereka pun menanyakannya dan beliau
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memberitahukan kepada mereka. Demikian juga selayaknya etika

yang ditempuh dalam segala kondisi. Hadits ini menunjukkan bahwa

tidak seorang pun yang mencapai derajat pengetahuan Nabi SAW

tentang Allah, karena beliau minum sampai melihat aliran air keluar

dari ujung-ujung jarinya. Sedangkan beliau memberikan sisanya

kepada umar mengisyaratkan bahwa ilmu tentang Allah yang dicapai

oleh Umar, ymg mana dia tidak pemah memperdulikan celaan para

pencela dalam menaati Allah. Hadits ini juga menunjukkan bahwa di

antara mimpi ada yang menunjukkan tentang masa lalu, masa

sekarang dan masa yang akan datang, dan yang ini merupakan

penakwilan tentang yang telah berlalu, karena mimpi beliau ini

merupakan permisalan tentang perkara yang telah terjadi, sebab orang

yang diberi itu memang sudah memilikinya (saat memimpikan itu,

yalori beliau sAw), demikian juga umar. Jadi, manfaat mimpi ini

adalah keterangan tentang perbandingan kadar ilmu yang diberikan

kepada beliau dan ilmu yang diberikan kepada lJmar'"

16. Bila Bermimpi Susu Mengalir di ujung Jari atau Kuku

cr-,. ;,' 're'*'{t'# 
,* it *';i,;; ,l: qW it *

Jt 6.{*, *?rt * l" J?riu,'JGr:-i;-?rt',f, ;
; L+-'g';t,s:r\' ;\ ;:',:, U.#,1 f4l4 ?Y
'.J1i w :{'i';'Jw .,.,&Ar |,'# ,P'.+LC ,et?i

7007. Dari Ibnu Syihab, Hamzah bin Abdillah bin Umar

menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar

RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ketika alat sedang tidur,

aku diberi secangkir susu, lalu alat minum darinya hingga sungguh
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aku melihat aliran air keluar pada ujung-ujung jari. Kemudian aku

beriknn sisa [minumJku kepada Umaf . Maka orang-orang yang di
sekitar beliau berkata, 'Apa takwilannya, wahai Raulullah?' Beliau
menjawab, 'Ilmu'."

Keterangan:

(Bab bila bermimpi susu mengalir di ujung jari atau fuku).
Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar yang

telah dijelaskan.

17. Mimpi tentang Gamis atau Pakaian

| 'j;. ,*j *a\" * ot J?, Jv:Ju'qr:jjt* c.i *
- t ,t / '

U*tt 
"t" 

C t1i ,L"*'d') ,P o'*|l; o6t ,--i, "et 6

.ilHL"bt il4,+tbAt u. # ,*';', ,0\ t:j! *" W;
.u-'nt,iu t,or J';i 6- ri'ri t1 :t'riu

7008. Dari Abu Sa'id Al Khudri, aiu U".tuta, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Ketika alat sedang tidur, aku melihat orang-orang
ditampakkan kepadaku, mereka mengenaknn gamis, di antaranya ada
yang sampai dada dan ada juga yang latrang dari itu. Lalu (Jmar

melewatiku dengan mengenakan gamis yang diseretnya'. Mereka
(para sahabat) bertanya, 'Apa takwilannya, wahai Rasulullah?' Beliau
menjawab, 'Agama'."

Keterangan Hadits:

mimpi gamis atau pakaian). Dalam riwayat Al
kata gamis dicantumkan dalam bentuk jarnak, dan

(Bab
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keduanya dicantumkan di dalam haditsnya-

'.t 61 Uj-ij (Afu metihat orang-orang). Maksudny4 penglihatan

mata.

o"*,;;- (Ditampalrtran). Pada pembatrasan tentang keimanan

dicantumkan dengan redaksi, r* t:* y'- (nttampalclcan kepadala),

dan dalam riwayat Uqail dicantumkan dengan bentuk fi'l madhi:

t*f .

'rtri, gJi-t-14 @i antaranya ada yang sampai dada)-

Maksudnya, gamis itu sangat pendek, hingga dari mulai leher tidak

sampai ke pusar, tapi masih di atas pusar.

0i; l,]3 L-{, Li V; (Dan ada juga yang latrang dari itu).

Kemungkinan maksudnya adalah dari arah bawah, yakni lebih

panjang. Tapi kemungkinan juga dari arah atas, yakni lebih pendek.

Yang pertama dikuatkan oleh riwayat Al Hakim At-Tirmidzi dari jalur

lainnya, dari Ibnu Al Mubarah dari Yunus, dari Az-Zj'rhli dalam

naaits ini, '&i,#3 JyW,t€ *'fri,r.-r" it'4'o'9U'#
gr; )tr |l A40€ * (Di antara mereka ada yang gamisnya

sampai ke pusarnya, ada juga yang gamisnya sampai ke lututnya, dan

ada juga yang gamisnya sampai ke pertengahan betisnya)-

i6rU.'# ,P';i (Lalu (Jmar melewatiku). Dalam riwayat

Uqail disebutan dengan redaksi, qriil U.'fr P ,-i,-ri (Dan (Jmar

bin Khaththab ditampalrtran kepadah).
t0 t.t c - , \ n^t--^ --:-o-,-?- SJ (Gamis yang diseretnya). Dalam riwayat Uqail

dicantumkan dengan redaksi, i!fri- 1O ts er etny a) .

i:;\t u 'rjli (Merekn [para sahabatJ bertanya, "Apa

tah,vilannya?') Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan

:

l
I

;
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redaksi, 'r;i|. Pada pembahasan tentang keimanan di awal kitab Ash-

Shahih ini dicantumkan dengan redaksi, 'cll,\ Uil w ltotu apa engkau

talcwilkan itu?) At-Tirmidzi Al Hakim meriwayatkan hadits itu dengan

redaksi, I' ir-l s"ti;i\k G ,p ,f."rfr { Jui (Abu Bakar kemudian

berkata, "Apakah engkau menalwilknn ini, wahai Rasulullah? ")

dlLl :)wii lAenau menjawab, "Agama. ") Dalam riwayat Al

Hakim tadi disebutkan, 9L-1,i)i J,iJ (Beliau menjawab,

" Talattilannya adalah keimanan.' )

18. Mimpi Menarik Gamis atau Pakaian

,k :t J?t'4- ,JG fr ,lnl,ht e,r"G;ttt rLL €j f"rfit * t*f a6r *rir'Cl 6 E,i'A *: # \r
';L ,* *ii ,Lu) rii 4. c Wi'Ult g- 6 ,1:; ,:r"I
:Jss el' .t-; u 1i3f 6 $G .;!H "r"bt gz, ovar ;

.u'nl

7009. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, ,.rqku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ketika aku sedang tidur, aku
melihat orang-orang ditampakkan kepadalat, mereka mengenakan
gamis, di antaranya ada yang sampai dada dan adajuga yang kurang
dari itu. Dan ditampakkan pula kepadalru (Jmar bin Khaththab
mengenakan gamis yang ditarilorya'. Mereka (para sahabat) bertanya,
'Apa takwilanny4 wahai Rasulullatr?' Beliau menjawab, ,Agama, 

.,,
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Keterangan Hadits:

(Bab mimpi menarik gamis atau pakain). Pada bab ini Imam

Bukhari mengemukakan hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan

sebelumnya, namun dari jalur lainnya, dari Ibnu Syihab.

Mereka mengatakan, bahwa gamis ditakwilkan dengan agzlma

karena gamis menutupi aurat di duni4 sementara agama menutupinya

di akhirat dan menutupinya dari segala yang tidak disukai. Asalnya

adalatr firman Allatr dalam surah AI A'raaf ayat26, 'Aj;,sfii al|)
"* (Oo, pakaian takwa itulah yang baik). Orang-orang Arab biasa

mengungkapkan kata kiasan untuk keutamaan dan terpeliharanya

kehormatan diri dengan ungkapan "gamis", contohnya adalah sabda

Nabi SAW untuk Utsman, 'r;i# ^jt t2#'4il? i'r L1 1Sr", ngguhnya

Allah alcan memakaikan gamis lcepadamu, makn ianganlah engknu

menanggalkannya). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad, At-

Tirmidzi dan Ibnu Majatr, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Para atrli takwil sependapat, bahwa gamis ditalonilkan dengan

"agama'', dan bahwa paqiang menunjukkan berkesinarnbungannya

jejak-jejak pemiliknya hingga dia telatr tiada.

Pelaiaran vans dapa diambil:

1. Hadits ini menunjull<an bahwa para ahli agirma saling

memiliki keutamaan dalam aguna berdasarkan sedikit dan

banyaknya, serta kuat dan lematrnya pemahaman agama yang

mereka miliki. Keterangan tentang hal ini telatr dikemukakan

pada pembahasan tentang iman. Lri adalatr salah satu contoh

tentang sesuatu yang terpuji bila terjadi di dalam mimpi,

namun tidak terpuji secara syar'i bila terjadi di alam nyata.

Artinya, membiarkan gamis atau pakaiannya terlalu panjang,

melebihi mata kaki hingga mengganggu orang yang berjalan.

Hal ini berdasarkan ancaman yang ditujukan kepada orang
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yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Seperti

ini juga yang akan dikernukakan pada bab "Mimpi tentang

Ikatan". Sebaliknya, sesuatu yang tercela bila terjadi di dalam

mimpi, namun terpuji bila terjadi di alam nyata.

2. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya penakwilan mimpi

dan bertanya kepada orang alim tentang arti mimipinya

walaupun dia sendiri sebagai orang yang memimpikannya'

3. Hadits ini juga menunjukkan bahwa boleh memberikan pujian

terhadap orang yang memiliki keutamaan untuk menjelaskan

kedudukannya di hadapan para pendengar (orang-orang yang

hadir di dalam majlis). Ini tentunya dilakukan bila dipandang

aman dari fitlatr, yakni orang yang bersangkutan tidak merasa

ujub dalam dirinya karena pujian tersebut.

4. Hadits ini menunjukkan keutamaan Umar. Sebelumnya, telatt

dikemukakan jawaban tentang ketidakjelasan hadits ini yang

intinya bahwa ini tidak berarti Umar lebih utama daripada Abu

Bakar. Ketidakjelasan itu adalatr, bahwa yang dimaksud

dengan lebih utama adalah orang yang lebih banyak pahala dan

amalnya, dan itu ditunjukkan dengan tanda-tanda pahala.

Orang yang memiliki amal yang lebih banyak maka agamanya

lebih kuat, dan orang yang agamanya lebih kuat maka

pahalanya lebih banyak, sedangkan orang pahalanya lebih

banyak maka dia lebih utama. Dengan demikian, Umar lebih

utama daripada Abu Bakar.

Secara ringkas, jawaban terhadap masalah ini, bahwa dalam

hadits ini tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Kemungkinannya,

Abu Bakar tidak diperlihatkan di antara orang-orang yang

ditampakkan dalam mimpi beliau karena telah diperlihatkan

sebelumny4 atau memang tidak ditampakkan sama sekali saat mimpi

itu. Selain itu, ketika ditampal&an ternyata dia sedangkan

mengenakan gamis yang lebih panjang daripada gamis Umar.

FATIIUL BAARI _ 476



Kemungkinan lain bahwa tidak disebutkannya Abu Bakar karena

keutamaan yarLg dimilikinya dianggap sudah cukup diketahui.

Kemungkinan juga itu diceritakan namun luput dari periwayat.

Kalaupun semua kemungkinan ini dianggap tidak ada, maka

kesimpulan yang menyatakan bahwa Umar lebih utama daripada Abu
Bakar bertentangan dengan hadits-hadits yang menunjukkan

keutamaan Abu Bakar. Sebab banyak sekali hadits mutawatir yang

secara makna menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih utama daripada

tImar, dan itu yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan merupakan

indikator kemungkinan yang lebih kuat bahwa Abu Bakar juga

ditampakkan di antara orang-orang tersebut. Di samping itu, yang

dimaksud dari hadits ini adalah Umar termasuk orang yang merniliki
keutamaan yang banyak dalam ag:rma, namun dalam hadits ini tidak

ada pemyataan pembatasan ini hanya berlaku pada Umar.

Ibnu Al Arabi berkata, 'Nabi SAW menalcwilkannya dengan

agatma, karena agallr.. menutupi aurat (aib) kebodohan sebagaimana

halnya pakaian menutupi aurat badan. Sedangkan selain lJmar, maka

orang yang pakaiannya hanya mencapai sebatas dada, adalah orang

yang menutupi hatinya dari kekufuran walaupun suka melakukan

kanaksiatan (yakni suka bermaksiatan namun tidak sampai kufur).

Orang yang mengenakan pakaian lebih panjang dari itu namun

auratnya masih tampak, maka dia adalah orang yang menutupi
kakinya dari berjalan menuju kemaksiatan, sedangkan orang yang

menutupi kakinya adalah orang yang menutupi dirinya dengan

ketakwaan dari segala arah. Orang yang menyeret gamisnya karena

berlebihan, maka itulah amal shalih yang tulus mumi."

Ibnu Abi Jamrah berkat4 'Yang dimaksud dengan orang-

orang di sini adalah orang-orangyang beriman, karena gamis di sini

ditakwilkan dengan agaffLa. Maksudnya adalah kfiusus mengenai umat

Muhammad atau sebagiannya. Kemudian yang dimaksud dengan

agarna adalah amal dengan segala konsekuensinya, seperti ambisi

untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam hal ini,

476 _ FAT,ITUL BAARI



Umar mempunyai kedudukan yang tinggi. Dari hadits ini dapat

disimpulkan, bahwa setiap yang tampak dari gamis, baik maupun

buruk, maka itu mengungkapkan agama orang yang mengenakannya.

Noda pada gamis (pakaian) menunjukkan bahwa orang yang

mengenakan bisa memilih untuk menanggalkannya atau

membiarkannya. Ketika Allah menyematkan pakaian keimanan

kepada orang-orang yang beriman, maka orang yaflE sempurna

pakaiannya itulah yang sempurna pahalanya, sedangkan yang tidak

sempurna pakaiannya maka itulah orang yang tidak sempuma

pahalanya. Kurangnya kadar pahala kadang disebabkan oleh

kurangnya kadar keimanan, dan kadang pula disebabkan oleh

kurangnya ilmu."

Yang lain berkata, o'Gamis atau pakaian di dunia adalah

penutup aurat, kelebihannya adalatr tercela, sedangkan di akhirat

merupakan perhiasan. Oleh sebab itu, sangatlah tepat ditakwilkan
berdasarkan lebih atau kurangnya, dan baik atau buruknya. Jika ada

kelebihan dari pakaian itu, maka itu merupakan kelebihan orang yang

mengenakannya. Masing-masing bisa dinisbatkan kepada hal yang

sesuai, yaitu agama, ilmu, keindahan, kelembutan atau kemajuan

dalam suatu kelompok, dan juga sebaliknya."

19. Bermimpi Melihat Warna Hijau dan Taman yang Hijau

,o, ,.o, -'-1. . t ,, ,.t t c t o1

"\,-, L&e y G 6 :)V Jt oe

Jjf 'e b) tr6 {jv, ,pL il a' ib'5 ,*'u.r: *\y';'6-tk 
r cllr 

^;) 
,ie .t*j K tjs'#\,{'&

,t'*}\:*dk i;:r,CI.,& r|AA tl r)"rt;'oi'#
s,.z ? t. l': .( .-. !,o1r, 1, .^. t.o.^, 11^'r.o.,. -.,c,t&Y='t GS'S-P Vtt G-l W. * et-r'*> ?Ss

Ju :Ju d; i H'*
,e

. ai*Jl
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ft:*,*;i .r:'Au. iJ*1 ,*'4.i .'4t')t iJb -',;j;t ;;4rt
*hr J-*;nr jyr'Jt-i*,*oht & lt J";t,P

.ertr *'Au +t ;, at 3J,; i';,'*)
7010. Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Qais bin Ubad

berkat4 "Ketika aku sedang berada dalam halaqah (majli$ dimana

Sa'ad bin Malik dan Ibnu umar ada di sana, Abdullah bin Salam

melintas, maka mereka berkata, 'Orang ini termasuk ahli surga'. Lalu

aku berkata kepadanya, 'sesungguhnya mereka mengatakan demikian

dan demikian'. Dia berkata, 'Maha Suci Allah, tidak sepantasnya

mereka mengatakan apa yang mereka tidak mempunyai ilmu tentang

itu. Sesungguhnya aku pernah bermimpi seolah-olah ada sebuah tiang

)rang dite,mpatkan di suatu taman nan hijau, lalu tiang itu
dipancangkan di sana, sementara di ujungnya terdapat seutas tali dan

di bawalmya terdapat seorang pelayan -al minshaf adalah pelayan-.

I^alu ada yang mengatakan, 'Naiklah'. Maka aku pun naik hingga aku

berpegangan pada tali itu. Setelah itu aku menceritakan mimpi itu

kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Abdullah

akan meninggal dalam keadaan berpegang teguh dengan tali yang

kokoh'."

Keterangan Hadits:

(Bab bermimpi melihat warna hijau dan taman yang hijau). Al

Qairawani berkata, "Taman yang tidak dikenali lokasinya ditakwilkan

dengan Islarn, karena keindahan yang dimilikinya. Ditakwilkan juga

sebagai tempat yang utama. Dan terkadang ditalcwilkan sebagai kitab-

kitab ilmu, orang alim dan serupanya."

;L ;)1i 9..,J.6 Ut|, Ql (Dimana Sa'd bin Malik dan lbnu

(Jmar ada di sana). Maksudnya, Sa'd bin Malik bin Abi Waqqash,

sedangf,an Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar bin Khaththab.

47A - FATIIUL BAARI



it-; il 1' |* * (Lalu Abdullah bin salam lewat). Dalam

riwayat Ibnu Aun yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang

kisah-kisah hidup disebutkan dengan redaksi, * s4 t*-Jl,E'dk

#t fi',y ,y3 r.u :r!ui 4$r ji *r rb ,h'Fi ,*Nt (Ketika

aku sedang duduk di masjid Madinah, seorang lelaki masuk,

sementara di wajahnya ada belms kekhusyukan, Ialu mereka berkata,
"Orang ini termasuk ahli surga.") Imam Muslim menambahkan

dalam riwayatnya dari jalur ini, .ti,Joi'e-i;. # /g G X*;u,*
Lt:*'c?1 ryt g yt;W;&) *i""l2l' J?: (xaika aku di

Madinah bersama orang-orang termasuk juga sebagian sahabat
Rasulullah SAW, seorang lelaki datang, sementara di wajahnya ada
bekas kekhusyulmn).

a.-!;it ,yi'r.,."i.;.rtJ[l lijul 1U"to mereka berkata, ,,Orang ini

termasuk ahli surga.') Dalam riwayat Ibnu Aun yang diriwayatkan
Muslim disebutkan, L-6,ti 5:);t .#, *tb ;r-r.i.a :pylr :.g.;ii
(Lalu sebagian orang berkata, "Orang ini termasuk ahli surga.,, Dia
mengulanginya hingga tiga knli). Disebutkan dalam riwayat
Kharasyah Ibnu Al Hun Al Fazai yang diriwayatkan oleh Muslim
jusa,, i' + )^) y$t',# € Ws *Nt * e * eU,E'U?

t ., :'n Ft ilp-"oi e7 e ,iF ,sa i'6 $tt l1;'C:-*'Cs;" $ai ,/i"
t3;, ,/|t 1i #t fi (.4ku pernah duduk di suatu halaqah Masjid

Madinah, ytang dihadiri oleh seorang Syaikh berpenampilan baik,
yaitu Abdullah bin salam. Dia kemudian menceritakan hadits dengan
baik kepada mereka. Setelah dia berdiri, orang-orang berkata, "Siapa
yang senang melihat kepada orang yang termasuk ahli surga, maka
dia hendahtya melihat orqng-orang ini.') sementara dalam riwayat
An-Nasa'i dari jalur ini disebutpal, Lj Qi Jbk**i6i, gotu

datanglah seorang syaikh dengan betelakan pada tongkatnya).

setelah kedua riwayat ini dipadukan dapat disimpurkan bahwa
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itu adalatr dua kisah yang dialami oleh dua orang. Tampaknya,

Abdullah bin Salam berbicara di suatu majlis, sebagaimana yang

disebutkan dalam riwayat Kharasyah, setelah selesai dia berdiri dan

melewati halaqah lainnya yang dihadiri oleh Sa'ad bin Abi Waqqash

dan Ibnu Umar. Qais bin Ubad juga menghadiri majlis ini

sebagaimana ytrry disebutkan dalam riwayafirya. Setelah itu

Kharasyah dan Qais sama-sama mengikuti Abdullah bin Salam hingga

masuk ke rumahny4 kemudian bertanya kepadanya dan dia pun

menjawabnya. Dari sini ada perbedaan jawaban, yaitu dengan adanya

tambahan dan pengurangan sebagaimana yang nanti akan saya

jelaskan, begitu juga tentang saat pertemuan mereka dengan Abdullatt

bin Salam, apakah berbarengan atau tidak.

tt32u!; rjt-i|-$1r'i"rlhi g"t" alat kntapan kepadanya,

"sesungguhnya mereka mengatakan demikian dan demikian.') Dalam

riwayat Ibnu Aun yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan, batrwa

yang mengatakan itu adalah satu orang. Dalam riwayat itu disebutkan

tambatran redaksi, '-li utti't ili ,$:rA;'*rit'iy l+n 4 a; i
i-ii't r:G k,iit #'d?t $ uJlit :'i (Kemudian dia keluar, lalu alat

mengilafiinya hingga masuk ke rumahnya, dan alat pun masuk, lalu

kami berbincang-bincang. Setelah beramah-tamah alu berkata

lrepadanya, "sebenarnya, ketila tadi engkau masuk [ke masjidJ,

s eseorang mengataknn demikian dan demikian.' ")

Tampatrnya, dia menisbatkan perkataan kepada banyak orang

namun yang mengucapkannya hanya satu orang. Hal ini karena

kerelaan mereka terhadap perkataan itu dan sikap diamnya mereka.

Dalam riwayat Kharasyah disebutkan, -*.i*W\t i*.{\'b6 :Ls
vt :Jwti ,!,,ttl #b c,JltiLtt ,'iy Fi I *#t'u tF-3ts ;b'ot$'6
ot9Jt?fr |i* ,i>ti6 ry7i j.yt;-|!3:e (Alcu kemudian berkata,

"Demi Allah, alat harus mengilafiinya sehingga alcu tahu tempat

rumahnya." Dia lantas bertolak hingga hampir keluar Madinah,
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kemudian memasuki rumahnya, lalu aku meminta izin kepadam'a,

maka dia pun mengizinkanla4 lalu dia berknta, "Apa keperluanmu

wahai putera saudaraku? " Afu menjawab, "Aku mendengar orang-

orang mengatakan. ") Setelah itu dia menyebutkan redaksi seperti tadi.

dan di dalamnya disebutkan,',1;; o'$i"of ,lrlO (Oleh karena itu, alat

sungguh tertarik untuk berada bersamamu';.

Kisah ini tidak disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, dan yang

ada dalam riwayatnya adalah redaksi, :l:F'C3,* t* e ilJ
(Setelah menyelesaiknn shalatnya alu berkata, "Mereka

menyatakan.')

"e p,'4'd 6ti:*-i,(# 6-os r; .ar it;..: ,i6 (Dia

berkata, "Maha Suci Allah, tidak sepantasnya mereka mengatakan

apa yang mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu.') Dalarn riwayat

Kharasyah disebutkan, |*j1 $Lt b'*";L:t,{"1, f\ ;f1 ?ti,'Sut

(Malra dia berkata, "Allah yang lebih mengetahui tentang ahli surga.

Dan alat akan menceritakan kepadamu mengapa mereka mengatakan

begitu. "). Setelah itu dia menceritakan mimpinya.

Ini menguatkan dugaan bahwa dia mengingkari pernyataan

mereka namun tidak mengingkari pemberitatruan bahwa dia termasuk

ahli surga. Inilah sikap seorang yang selalu merasa diawasi Allah,
takut kepada Allah, dan senantiasa rendah hati. Dalam riwayat An-
Nasa'i disebutkan ,'rrZ-;-',i W'"t- *'d, (Surga itu milik Allah, Allah

memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalamnya). Ibnu Majah

menambatrkan dalam riwayatnya dari jalur ini, 1.jl, llat 6egota puji

bagi Allah).
, f.t2 -2vt'ia-i *)i ,f e"j't:* 6g U-iit;Jl.(sesungguhnya aku

pernah bermimpi seolah-olah ada sebuah tiang yang ditempatkan di
suatu taman nan hijau). Dalam riwayat Ibnu Aun dijelaskan bahwa

tiang itu berada di tengah taman namun tidak dijelaskan sifat taman
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tersebut. Pada pembahasan tentang keutamaan disebutkan hadits yang

berasal dari riwayat Ibnu Aun, *r3 ,/ ;S ',i-l (Alat bermimpi

sealcan-akan berada di sebuah taman),lalu disebutkan tentang luas

dan hijaunya.

Al Karmani berkatq "Kemungkinan yang dimaksud dengan

taman adalah semua yang terkait dengan agarna, dan yang dimaksud

dengan tiang adalatr kelima rukunnya sedangkan yang dimaksud

dengan tali adalatr keimanan."
i141i, fLit (Lalu tiang itu dipancangknn di sana). Dalam

riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi,

L"i^? (Alcupegang).

!.o , .. ?,6j:F ti--'f) GS (Sementara di ujungnya terdapat seutas tali).

Dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan dengan redaksi, ;:;Jjlt tbi e,
"ri'--.';- (Sementara di atas tiang terdapat seutas rali). Sementara dalam

riwayatnya yang dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan

disebutkan, itbi e ,*61)t G *ii ,p\i ,i'a;,uLi {-rt- 
tui* &l:

"rl'* (Di tengah tdman terdapat tiang besi yang bagian bawahnya di

tanah sementara bagian atasnya di langit, dan di bagian atasnya

terdapat tali).Dari sini diketahui, bahwa kata ganti pada kalimat QS

qalj lsementara di ujungnya) adalatr untuk al amuud (tiang). Kata ini

adalatr bentuk mudzalckar yang tampaknya dibentuk menjadi

muts anna dengan mengrlcu pada kata ad-da' aamah.

Lt:dt rlbt et (Dan di bawahnya terdapat seordng pelayan).

Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan.

t -o .?. t -. " "L;jlt i-i:aitj (Al minshaf adalah pelayan).Ini adalah sisipan

dalam hadits ini, yaitu penafsiran dari Ibnu Sirin. Buktinya, dalam

riwayat Muslim disebutkan perkataan, 'ric-+ C.;6 (Lalu seorang

48,2 - FATIil'L BAARI



p e I ay an m en d at an giny a).

Ibnu Aun mengatakan , ,-iii'n grgrjGi .iruJr Lr-irs Qqt

minshaf adalah pelayan. Lalu dia mengatakan dengan pakaianku dari
belakang). Setelah itu dia menyebutkan bahwa pelayan itu
mengangkatnya dari belakangnya dengan tangannya.

c,4j 1Ua*a aku pun naik).Maksudnya, naik atau memanjat.

,r'nL-)t 3.a;16 (Lalu alru berpegangan pada tali tersebut).

Pada pembahasan tentang keutamaan ada tambahan redaksi, ,* q:j

€;{- e +pL.-Li:,-:,,5 ti:-i;:"6 ,r:iu.c,iiti a'tei e* Uht
kemudian naik hingga setelah alat berada di bagian atasnya, aku

meraih tali itu dan aku pegang, lalu alat pun terjaga, dan ternyata tali
itu berada di tanganku). Dalam riwayat Kharasyah disebutkan, Gi &
.fu O:j,'rtbl ,,).'Jtit ,iib tlei 4 fl<ti g'^i;;r1"[,1.Jr ; Lr, rs:]; O
i:fii qf S ,*taurifu ui,ig g.hi e* ieti r!;:ei'8 |&,Jt,
i**i S yiluriLa'q;" F (unsso dia membawalat ke sebuah

tiang yang ujungnya di langit sementara pangkalnya di tanah, dan di
atas terdapat lingknran tali. Dia kemudian berkata kepadaht,
"Naiklah ke atas ini." Alru berkata, "Bagaimana alru naik? Maka dia

memegang tanganku, lalu mengangkatku, dan tiba-tiba aku

bergantung pada tali itu. Setelah itu tiang tersebut dipulcul hingga
roboh, dan alru masih tetap bergelantungan dengan tali itu sampai

pagi [terjagaJ).

Dalam riwayat Kharasyatr juga diesbutkan tambahan di awal

mimpi dengan redaksi, €*.'nb )C :Q'Jui k; g,ei\1';.s (r W.dl
ifft ) ;Jui';;l|tl W iri .t :i"it ' 

jri .d6n ,f lqsi s$ ,'r; dirJd

Jrlit*Jr y1bi A* W. (Sesungguhnya ftetilca aht sedang tidur, tiba-

tiba seorang lelaki mendatangilcu lalu berkata kepadalat,

"Berdirilah.!' Lalu dia memegang tanganht, maka alru pun berangkat
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bersamanya. Tibaaiba terentang sebuah jalan di sebelah kirilcu. Aht

lremudian mulai menempuhnya, makn orang itu berlmta, "Jangan kau

tempuh jalan itu, knrena sesungguhnya itu ialannya golongan F:i.")
Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalurnya disebutkan, ,.PT i! #i tii W
, elif i,4lil,tftyi,lrtis,q<bi oi'cr\i6 d,q,f "e* A (Ketika atat

sedang berjalan, tiba-tiba tampaklah sebuah jalan di sebelah kirilaq

lalu lrettlrn alcu hendak menempuhnya, orang itu berknta,

"sesungguhnya engkau bukan dari ahlinya.")

Dia lalu kembali kepada riwayat Muslim, dia berkata, "43:; ril:

'c,,\11 $yti;# :!6 )l'*y:Q. Jul'N; A Glt .€^tlb ,r!.i(i ,4- &
tist:+'clj;'dij- 

"" 
s\?'rtbl'oi (Dan tiba-tiba ada sebuah jalan di

sebelah kirilat, lalu orang itu berkata kepadala+ "Tempuhlah jalan

ini." Dia kemudian memberilmn tali kepadalru dan berknta,

"Naiklah." Dia berknta, "Ketika aku berusaha naik alat pun teriatuh,

hingga alcu berusaha melalatl<nnnya beberapa .l(nli)- 
D"!ry \yrlut

An-Nasa'i dan Ibnu Majah disebutkan, rji rip Crhj #4. j6,li li\\+
'iJ16,! 

^i b'fu $) e"i-95'# 6ls;'t;wi lj")trii { ,tt:'t> e
'r'fit e:*i,jd .'c.k-46 .ut*:"ir ,'Jui ,y'Surcr:ili ;; er'hl *x
:jiv;ti:.;*ti *1. (Tali licin. Lalu dia memegang tanganku

lremudian mendoronglat, tiba-tiba saja alru berada di puncahtya,

posisilcu tidak teguh dan alu tidak berpegangan, ternyata itu adalah

tiang besi yang di puncaknya terdapat tali emas' Dia kemudian

memegang tanganlu dan mendorongku hingga aku meraih tali

tersebut. Setelah itu dia berkata, "Berpeganganlalt." Maka aku pun

berpegangan. Lalu dia menendang tiang itu dengan kakinya,

sementara alat berpegangan dengan tali itu).

*l; ll'.}l, iu' J'bj'Jet ,:&') * lo, ,p ar Jr--, ,P 6 'e
g;, {J:iu;+i ;, y, !:t''.'r--Iscs @ku k *udron menceritakan

mimpi itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun
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bersabda, "Abdullah akan meninggal dalam keadaan berpegang
teguh dengan tali yang kokoh.') Dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan
tambahan, it'-j,;rl^r ,lSli iW \:rXit el.ii,l>t-li t:4) tb\:jt 'ah,

c"rb ,? plyurp Jtj L&jt ajj (Taman itu adalah taman

Islam, tiang itu adalah tiang Islam, dan tali rtu adalah tali yang
sangqt kokoh. Engkau akan tetap berpegang teguh dengan Islam
sampai engkau meninggal). Sementara dalam riwayat Kharasyah yang
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah disebutkan tambahan,
'*-bt *i, ,1p,i,5 g1ii' 61 ,(;'$-\,Jui (Betiau prn b"rrobdo,,

"Aku melihat kebaikan. Sedangkan jalan itu, maka itu adalah
makhsyar, s edangkan j alanan.')

Selain itu, dalam riwayat Muslim disebutkan, dt'OPt rli ,',)W

,i-4r ?6bi 0*'5" * ,Jtaptt,lu3' y6b1'0,*',*'!:u- t
(Beliau kemudian besabda, "Jalanan yang di sebelah kirimu adalah
jalanan golongan kiri, dan jalanan yang di sebelah kananmu adalah
jalanan golongan kanan). Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, 'O:*

ylar ri'o:*s sjr Jai llalan-ialan ahli neraka dan jalanan ahli

surga). Kemudian lanjutan kedua riwayat ini sama, JF * J?!t $1:)

*fu{tJt (Adapun gunung, itu adalah tempat para syuhada). Imam

Muslim menambahkan dalam riwayatnya, i:$it rlii ,liU !1 lZngkau
tidak akan mendapatkannya. sedangkan tiang itu). An-Nasa'i dan
Ibnu Majah menambahkan di bagian akhirnya, Wi|ybfibi ;ri S16

(Maka aku berharap bahwa aku termasuk ahlinya).

Pelaiaran vang dapat diambil:

1. Tingginya kedudukan Abdullah bin Salam.

2. Dari penalcwilan mimpi itu diketahui perbedaan jalan,
penakwilan tiang, gunung, taman yang hijau dan tali.
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3. Di antara ilmu kenabian bahwa Abdullah bin Salam tidak akan

meninggal sebagai syahid, dan terbukti benar, dia meninggal di

atas tempat tidurnya di awal masa khilafah Mu'awiyah di

Madinah.

Ibnu At-Tin mengatakan dari Ad-Dawudi, orang-orang itu

mengatakan bahwa Abdullah bin Salam termasuk ahli surga, karena

dia termasuk peserta perang Badar. Namun dari jalur-jalur

periwayatan kisatr ini yang tadi saya kemukakan menunjukkan, baltwa

mereka mengatakan seperti itu karena menyimpulkan dali

perkataannya, yaitu ketika dia menyebutkan tentang jalan golongan

kiri, L-i$f 'U'4'dsl lsesungguhnya engkau tidak termasuk ahlinya

lyalcni bukan dari golongan itu]),sedangkan dia mengatat<an, iui f

* \';4'H 6,:i{ti,(H q*.rr (Tidak sepantasnva mereka

mengatakan apa yang mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu).lni
adalatr bentuk kerendahan hatinya seperti yang telatr dijelaskan, dan

juga karena dia tidak suka ditunjuk demikian karena khawatir disusupi

oleh penyakit ujub. Selain itu, sesungguhnya dia tidak termasuk

peserta perang Badar.

20. Mimpi Menyingkap Wajah Wanita

{j*,t *a ?tt * nt J';:r'Js ,Uv tir" h' @ r$.G *
tro t-.i c . c ' ' 

'':i..-;i J-r Lt y? e.9rr[-|y;ttt,r;{; l3t G#-:l
i' ++ "u 

ts'# ;,\,ii6 ,*:i e $f qr*t'u .'ailt ,t,
.#-

7011. Dari Aisyatr RA, dia berkata, "Rasulullatr SAW

bersabda, 'Dua lrali engkau diperlihatlwn kepadalu di dalam mimpi.
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Ada seorang lelaki membawamu di dalam sepotong sutera, lalu dia
berkata kepadala4'Ini istrimu'. Lalu alat menyingkapnya, ternyata itu
adalah engkau. Maka aku berknta,'Bila ini dari Allah, pasti akan
terjadi' ."

21. Mimpi tentang Pakaian Sutera

'of 'J--:t fi:i,*, *i" & *t J?,iG,uG *3.G r
,'^:iiL i;t uy" dg*'at;:t *'ryir g;:)ji
.#- at *,ttb'f;Jo\,i)L .*:ie6r; ;;Ki );*t
tll;;2K :;*r,Li!,, ii U i; C ;M fi:i d

.,fX-l' + ,y t:,oU'o\|*n .*:i ,f
7012. Dari Aisyah, dia berkata, ..Rasulullah SAW bersabd4

'Dua lali engkau diperlihatkan kepadalat di dalam mimpi sebelum
alat menikahimu: Aku melihat seorang malaikat membawamu di
dalam sepotong sutera, lalu aht berkata kepadanya,'singrcnprah'.
Maka dia pun menyingknp(nya), ternyata itu adalah engrrau.
Kemudian aht berlmta, 'Bila ini dari Allah, pasti akan.terjadi'.
setelah itu engkau diperlihatlmn lagi kepadalcu di dalam mimpi,
dimana (malaikat) membawamu di dalam sepotong stttera, lalu alat
berkata, 'singleaplah'. Lalu dia pun menyingkap(nya), ternyata itu
adalah englmu. Lalu aht berkata, 'Bila ini dari Ailah, pasti Allah
menjadikannya'."

Keterangan Hadits

(Bab mimpi menyingkap wajah wanita). Setelatr itu diikuti
dengan (Bab mimpi tentang pakaian sutera). Dalam kedua bab ini
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Imam Bukhari mengemukakan hadits Aisyah tentang mimpi Nabi

SAW mengenai dirinya sebelum beliau menikahinya. Hadits pertama

diriwayatkan dari jalur Abu Usamah, sedangkan hadits kedua

diriwayatkan dari jalur Abu Mu'awiyah, keduanya meriwayatkan dari

Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dari Aisyah. Dalam

riwayat Abu Usamah disebutkan tambahan,',!ii;!gF Qni adalah

isterimu), dengan tamabhan redaksi ini, sabda beliau tersusun.

Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan tambahun, i,,f ,.;;i

,')+')ji (Sebelum aku menikahimu). Setelah itu beliau mengulangi

gambaran mimpinya sehingga memperjelas sabdanyu, i:t 9a.i lOua

kali engkau diperlihatkan kepaday. di dalam mimpi). Maksudnya,

beliau mengatakan, ,*-jl-j-ei-iir ',4i (Aku meliltat malaikat

membawamrz), kemudian beliau mengatakan, {-irt- r, 4rl (Engkau

dip er tihatkan kep adaku, dimana dia [mal aikatJ memb aw amu).Dalam

riwayat yang menyebutkan dua kali disebutkan,'r;4-?t ,i!'r>lat (Maka

alat berkata kepadanya, "Singkaplah.") Dalam riwayat Abu Usamah

disebutkan ,t4i+;{6 (Lalu aku pun menyingkapnya).

Pada pembahasan tentang sirah Nabi sebelum hijrah ke

Madinah dikemukakan hadits dari jalur Wuhaib bin Khalid, dari

Hasyim yang menyerupai redaksi Abu Usamah. Pada pembahasan

tentang nikah dikemukakan hadits dari jalur Hammad bin Zaid, dari

Hisyam dengan redaksi, thlf 
";Xi 

.otii-py9;o t,).')ut ltalu dta

mengatakan kepadaku, "Ini isterimu." Maka alat pun menyingkap

wajahmu). Dari penggabungan redaksi hadits yang berbeda-beda ini
dapat disimpulkan, bahwa penyingkapan itu dinisbatkan kepada beliau

karena itu adalah perintah kepada beliau, sedangkan yang melakukan

penyingkapan adalah malaikat tersebut.

Dari jalur periwayatan ini yang diriwayatkan oleh Muslim dan

Isma'ili, setelah redaksi, Itiit ,J (di dalam mimpi) dicantumkan, oid
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JQ (Selama tiga malam). Kemungkinan Imam Bukhari membuangnya

karena mayoritas periwayat meriwayatkannya dengan redaksi, f.r-
(Dua kali). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari

riwayat Abdullah bin Idris, Abu Awanah dari riwayat Malik, dari

riwayat Yunus bin Bukair dan dari riwayat Abdul Aziz bin Al
Mukhtar, semuanya meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dengan

menyebutkan redaksi, d; (Dua kali). Sedangkan dari riwayat

Hammad bin Salarnah dari Hisyam, dia menyebutkan di dalam

riwayatnya, t:{)i"t( ff (Dua kalin atau tiga knli) dengankeraguan.

Mungkin keraguan ini muncul dari Hisyam, sehingga Imam Bukhari

hanya mengemukakan redaksi yang pasti, yaitu ;ff/ (Dua kali).Ini

semakin memantapkan riwayat Abu Awanah yang menafsirkannya,

sementara lafazho>ti dibuang dari riwayat Hammad b:rr_Zatd,karena

asal haditsnya valid.

Tentang sabda beliau, $i ,f $$ Qernyata itu adalah engkau),

A1 Qurthubi berkata, "Maksudnya, beliau melihatnya di dalam tidur
sebagaimana beliau melihafiaya di saat terjaga. Jadi, yang dimaksud

adalah mimpi, bukan yang lainnya."

Hammad bin Salamah telah menjelaskan maksudnya di dalam

riwayatnya dengan redaksi, ,24;-rL- gttj'fi. *',y y; e *"f"r*.i
,;1 .3 $;s qi5J (seorang perempuan di dalam sepotong sutera.P,:U

dibawaknn kepadalat setelah meninggalnya Khadijah, lalu aht
menyingkapnya, ternyata itu adalah engkau). Ini menyangkal

kemungkinan yang disebutkan oleh Ibnu Baththal dan yang

mengikutinya, karena mereka memperkirakan bahwa ini adalah

penglihatan sebelum diwahyukan kepada b eliau.

Penafsiran tentang kata',3:]lt dan ejaannya telah dikemukakan

pada pembahasan tentang nikah, dan juga penjelasan bahwa malikat
tersebut adalah Jibirl, serta hal-hal lainnya seputar itu. Saya juga telah
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mengemukakan penjelasan yang dikemukakan oleh Iyadh mengenai

sabda beliau, #" lt y|y t:6 t Ol (Bita ini dari Allah, pasti Allah

menjadikannya). Kemudian saya temukan bahwa mayoritas

keterangannya diambil dari perkataan Ibnu Baththal'

Ibnu Baththal berkata, "Mimpi melihat wanita mengandung

takwilan yang berbeda-beda, di antaranya: orang yang bermimpi itu

benar-benar menikahi wanita yang dilihatnya di dalam mimpinya atau

yang menyerupainya; mimpinya itu menunjukkan tercapainya hal-hal

duniawi atau kedudukan atau kelapangan rezeki. lni adalah asal

penakwilannya menurut para ahli takwil mimpi. Adakalanya mimpi

tentang wanita dengan indikator tertentu menunjukkan makna suafu

fitnah yang dialami oleh orang yang bermimpi. Sedangkan tentang

pakaian sutera yang digUgUnakan oleh wanita di dalam mirnpi

menunjukkan nikah, kesenangan, kekayaan atau pertarnbahan pada

tubuh.

Mereka berkata, '?akaian yang dikenakan semuanya

menunjuli:kan tubuh orang yang me,ngenakannya karena pakaian itu

menutupi tubuhnya, apalagi pakaian yang secara tradisi menunjukkan

kadar dan perihal mereka."

22. Mimpi Kunci-Kunci Berada di Tangan

'c.J; i,sui;;6Lr r*Ar;W G';i ?W it,f
L'n-r),;frr g42a.,i"* *3 rlr\t ,k !nt'J'J,1,

.€* G'*+i ,ee'r\i 4? €.*ti*J e( cl 6: fi)',

t

$

{
!
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?Jir1t\i e.}i,r 3f F e,;Ll q3,yt,"-'r5i,;
';J'ri u;\g;7tlt f\i e*#te6uk C

u;
7013. Dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan

kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah

SAW bersabdq 'Alar diutus dengan jawami'ul lcnlim (perkataan

singlrat namun penuh malou) dan aht ditolong dengan rasa talafi

(yang muncul pada musuh). Dan ketikn alat sedang tidur, aht diberi

lamci-lamci perbendaharaan bumi, lalu diletakkan di tanganku'."

Abu Abdillah berkata, "Telah sampai kabar kepadaku, batrwa

jawami'ul kalim adalatr, Allah menghimpunkan banyak sekali perkara

yang tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya dalam satu atau dua

perkara saja atau serupa ifu."

Keterangan lladits:

(Bab mimpi latnci-htnci berada di tangan). Para ahli takwil
mimpi berkata, "Kunci adalatr hartu kemuliaan dan kekuasaan.

Karena itu, orang yang bermimpi membuka suatu pinfu dengan kunci,

maka dia akan mendapatkan keperluannya dengan pertolongan orang

yang mempunyai kekuatan, dan bila seseorang bermimpi bahwa di

tangannya terdapat kunci-kunci maka dia akan memperoleh kekuasaan

yang besar."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu

Hurairah yang telah dikemukakan pada'bab mimpi di malam hari"

dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah dengan redaksi, F ern 4.
(Alat diutus dengan jawami'ul kalim), dan di dalamnya disebutkan,

€#-,i'6-bi ,r,r\\\ it" Hu,,r'*.iiiv s1fi.s (Dan ketika atru

sedang tidur, alat diberi latnci-kunci perbendaharaan bumi, lalu
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diletakkan di tanganku). SedangklnVadlbab "Mimpi di Malam Hari"

disebutkan dengan redaksi, LisQr ijU 6i W1 (Oan ketika aku sedang

tidur tadi malam).
Io,

aitt .t-,i _1fl JU (Abu Abdiilah berkata). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat

Karimah disebutkan, 
itJ')13 

(Muhammad berkata). Sebagian

pensyarah berkata, "Tidak ada kontradiksi, karena itu memang

namanya. Dan yang mengatakannya adalah Imam Bukhari."

Menurut saya, bahwa benar adalah yang dicantumkan oleh

Karimah, karena perkataan ini terdapat dalam riwayat Az-Zthi, dan

namanya adalah Muhamamd bin Muslim, dan Imam Bukhari

mengemukakannya di sini dari jalurnya, sehingga jauh kemungkinan

dia mengambil perkataannya lalu menisbatkarurya kepada dirinya.

Tampaknya, ketika sebagian periwayat melihat redaksi, ryiLit
(Muhammad berkata), dia menduga bahwa itu adalatr Imam Bukhari,

lalu dia hendak menghormatinya (dengan mencantumkan julukannya,

Abu Abdillah) namun ternyata keliru, karena Muhammad di sini

adalah Az-Zlthi, dan julukannya bukan Abu Abdillah, tapi Abu Bakr.

Penjelasan tentang jawami'ul kalim akan dipaparkan pada

pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur'an dan Sunnah.

23. Mimpi Bergelantungan dengan Tali dan Liugkaran

\-btll )a--,11 ,?St

,ry:u .Ati I 'li .'airr :C ,b .i't; ):;3t *i e ,\'k
, <1. t o.,9,i -.otl, t t,. o.o,', t c-.7 ,.t.l.it.ot-jl; c---4;ite (g)Pl-_,.c-\-*--:/,V ct4ri ,G-..V,9!i -VS
'cLL.,iw/& ) # \t * U, * ri;*;' .t4-t U*H

d ;s 4?t:Jv etu ; ir * t
i
i
*
s
+
I
*
il

fi
lil'
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i'r',i i,r)r'*.j,r$)i !'r:L !';ar eu):,e$)i tbj, t\}t
- 

. ,,. a, '., o u't' '" '.'o'F ,b f*)\kf"-: Jt; \ ,erst

7014. Dari Abdullah bin Salam, dia berkata, "Aku bermimpi

seolah-olah aku berada di sebuah taman, di tengah taman ada sebuah

tiang, di atas tiang itu ada tali. Lalu ada yang berkata kepadaku,

'Naiklah'. Aku menjawab, 'Aku tidak bisa'. Lalu seorang pelayan

mendatangiku dan mengangkat pakaianku, maka aku pun naik, lalu
aku berpegangan pada tali itu, hingga aku sampai (ke puncak) dan aku

masih berpegangan padanya. Setelah itu aku menceritakannya kepada

Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, 'Taman itu adalah taman

Islam, tiang itu adalah tiang Islam, dan tali itu adalah tali yang

sangat kokoh. Englcnu akan tetap berpegangan dengan Islam sampai

engknu meninggal'."

Keteransan Hadits:

(Bab mimpi bergelantungan dengan tali dan lingkaran). Pada

bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abdullah bin Salam,

*\) ,f ;g .il: @tu bermimpi seolah-olah alu berada di sebuah

taman). Empat bab sebelum ini haditsnya telah dikemukakan secara

lebih lengkap dari ini, dan penjelasannya juga telah dipaparkan di
sana.

Para ahli ta'bir mimpi berkata, "Lingkaran dan tali yang tidak
dikenal menunjukkan batrwa orang yang berpegangan dengannya

adalah orang yang kuat berpegangan dengan agamanya dan iklash

dalam menj alankannya."
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24. Tiang Kemah di Bawah Bantal

Keterangan

(Bab tiang kemah di bawah bantal). Kata tiang atau sesuatu

yang digunakan untuk menyangga tenda dalam bahasa Arab

diungkapkan dengan al amuud. Kata ini cukup dikenal dan bentuk

jamaknya adalah a'midah dan umud. Selain itu, kata ini digunakan

sebagai sebutan untuk menyangga rumah seperti marrner, dan

digunakan juga sebagai sebutan untuk sesuatu yang dijadikan

penyangga seperti besi dan serupanya. Contohnya, amud ash-shubhi

artinya permulaan cahaya pagi. Sedangkan kata kemah atau tenda

dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata al fusthaath. Kata ini

memiliki banyak bentuk dialek hingga mencapai dua belas macam,

dan An-Nawawi meringkasnya hinga menjadi enam macam. Al
Jawaliqi mengatakan bahwa kata tersebut adalah bahasa Persia yang

diadopsi ke dalam bahasa Arab.

(Di bawah bantalnya). Dalam riwayat An-Nasafi dicantumkan

dengan kata "di sisi" sebagai ganti "di bawah". Demikian juga yang

lainnya. Tidak ada hadits yang dicantumkan pada judul ini. Setelah ini

dalam riwayat mereka dicantumkan bab "sutera Kasar dan Mimpi

Masuk Surga" hanya saja redaksi "bab" tidak tercantum dalam

riwayat An-Nasafi dan Al Isma'ili. Pada bab itu dicantumkan hadits

Ibnu Umar, ff ; u; €{" e'og lu;i' g 41i gtru bermimpi

seakan-akan di tanganku ada sepotong sutera). Sedangkan Ibnu

Baththal menggabungkan kedua judul ini menjadi satu bab, sehingga

dia menyebutkan bab "Tiang Kemah di Bawah Bantalnya dan Mimpi

Masuk Surga". Pada bab ini dia juga mencantumkan hadits Ibnu

IJmar." Kemungkinan sandaranflya adalah apa yang terdapat dalam

riwayat Al Jurjani bab "Mimpi Sutera Kasar dan Masuk Surga serta

Tiang Kemah di Bawah Bantalnya". Dia menjadikan kedua judul ini

menjadi satu judul dengan menyebutkan susunan redaksi di awal dan
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Ibnu Baththal berkata, "Al Muhallab berkata, .Kata as-
saraqah berarti tirai, yaitu semacam sekedup bagi orang Arab,.
Kondisi tiangnya di tangan Ibnu umar menunjukkan Islarn, sedangkan
tali kemahnya menunjukkan ilmu dan syariat )ang dengannya
dianugerahi berdiam di surga sesukanya. Sutera di sini bisa juga
ditakwilkan dengan kemuliaan agama dan ilmu, karena sutera
merupakan pakaian terbaik di dtrnia, demikian juga ilmu agama
merupakan ilmu yang paling mulia. Sedangkan masuk surga di dalam
tidur menunjukkan bahwa masuk surga dalam keadaan teqaga. Karena
sebagian sisi mimpi merupakan sisi di alam terjaga. Mimpi masuk
surga juga ditakwilan dengan masuk Islam yang merupakan sebab

masuk surga. Terbang dengan sutera menunjukkan makna bertempat
tinggal di surga sesukanya."

Selanjutnya Ibnu Baththal berkat4 *r{ku pemah bertanya
kepada Al Muhallab tentang pencantuman judul 'Tiang Kemah di
Bawah Bantalnya" tanpa pencantuman hadits tentang tiang kernah dan
tidak pula bantal. Dia berkata, 'Menurutku, bahwa dia telah melihat
sesuatu pada sebagian jalur periwayatan hadits tentang sutera yang
lebih lengkap dari apa yang dia kemukakan di dalam kitabnya,. Ini
menunjukkan bahwa sutera itu dibentangkan di tanah de,ngan disangga
oleh tiang seperti halnya tenda atau kemah, dan bahwa Ibnu Umar
mencopotnya dari tiangnya, lalu meletatkannya di bawah bantalnya,
setelah itu dia bangun dan ternyata ada sekedup yang terbuat dari
sutera. Setiap kali dia menginginkan suatu tempat di surg4 sekedup
itu membawanya terbang kepadanya. Tapi Imarn Bukhari tidak
menyetujui sanad-nya sehingga tidak memasukkanya ke dalam
kitabnya (Ash-shahift). Memang dia banyak melakukan hal seperti ini
di dalam kitabnya (Ash-Shahih), di antaranya dengan mencantumkan
judul namun tidak menyebutkan haditsnya tapi mengisyaratkan bahwa
pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan demikian. Dia tidak
menyebutkan haditsnya karena sanad-nya lemah. Sebelum
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menyarikan kitabnya, aj al telah menj emputnya."

Sejumlah pensyarah telah menukil perkataan Al Muhallab

tanpa mengomentarinya, di antaranya sumber asal tentang

dimasukkannya hadits Ibnu Umar dalam bab ini padahal tidak berasal

darinya tapi merupakan bab tersendiri. Yang paling menonjol adalah

penafsiran tentang as-saraqah yang ditafsirkan dengan sekedup,

karena saya belum pernah menemukannya dalam karya yang lain.

Abu Ubaid berkata, "Kata as-saraqah adalah potongan kain

sutera, dan tampaknya itu bahasa Persia."

Al Farabi berkata, "Artinya, secarik sutera."

Dalam kltab An-Nihayah disebutkan, "Artinya, potongan dari

sutera yang bagus."

Sebagian mereka menambahkan sifat putih. Untuk

menyangkal penafsirannya dengan sekedup, cukuplah,9:rgT
perkataan beliau SAW dalam hadits itu sendiri, 'l,,ih! rti..oit U-il

f,P\(Afu melihat seakan-akan ada sepotong sutera di tanganht).

Anggapannya bahwa dalam hadits Ibnu Umar terdapat tambahan

tersebut, tidak memiliki dasar yang kuat, demikian juga semua yang

dikemukakannya setelah itu. Ibnu Al Manayyar menirunya, sehingga

dia pun mencantumkan judulnya seperti itu, bahkan dengan tambahan

hingga: Selain Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini 
-yakni 

hadits

Ibnu Umar tersebut- dengan tambatran tiang kemah, yang mana Ibnu

Umar meletakkannya di bawah bantalnya. Tapi karena tambahan ini
tidak sesuai dengan syaratnya, maka dia menyisipkannya di dalam

judul haditsnya.

Apa yang dia ungkapkan ini dianggap tidak benar tampak dari

keterangan yang telah dikemukakan tadi. Yang dapat dijadikan

sandaran, batrwa dengan judul ini Imam Bukhari ingrn

mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan dari jalur lain, ?nt S* ,ft"tti
*,ii # b eifri qs.<, t'_* ys ul a?: Pt * (Bahwa Nabi SAW
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bermimpi bahwa tiang Al Kitab dicabut dari bawah kepalanya). Jalur
yang paling masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ya'qub bin
Suffan dan Ath-Thabarani serta dinilai shahih oleh Al Hakim dari
hadits Abduttah bin Amr bin Al esn, ,r[.] *p ll' ,* ir' 'J;|'cj"*

i ; $$ ,trp. ,fr,56 ,re.?t ;;s 'c|pi ?4t t'rie ',i-\ "f.ti ,ii W. i*
l,!t L4,'*'e it;.iqi 'oy3 ti ,l(rit jly,* (Atru mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Ketika kettka sedang tidur, alru melihat
tiang Al Kitab dibawalmn dari bawah kepalalat, lalu aku
mengilafiinya dengan pandanganlan, ternyata tiang itu dibawa ke

Syam. Ketahuilah bahwa kettka terjadifitnah, keimanan itu berada di
Syam). Dalam riwayat lainnya disebutkan, lfu! pllj ;pl'*51 $$

(Lalu kettka terjadifitnah, maka keamanan berada di Syam).

Ada juga jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Abdunazzaq
dan para periwayatnya adalah para periwayat Ash-Shahih, keclltali ada
keterputusan antara Abu Qilabah dan Abdullah bin Amr, redaksinya

adalatr, l&l'Jl y:t\:r;ii yqi' 'rJb bbi (Mereka mengambit tiang At

Kitab, lalu membawanya ke Syam). Ahmad, Ya'qub bin Suftan dan

Ath-Thabarani juga meriwayatkanya dari Abu Ad-Darda' secara

marfu', ,y."qfu'^f;'Cihi ,O?, ,*i b'&i yqi' ;::u o-L €i $i t:i.

ttf;,.Jt 
jlg't;A ,€f.t-$6 lXetttra sedang tidur, atcu melihat tiang At

Kitab dibawa dari bawah kepalakl<u, sehingga aku mengira bahwa
tiang itu dibawa pergt, lalu alru mengilafiinya dengan pandanganlat,
ternyata itu dibawa ke Syam). Sanad-nya shahih. Ya'qub dan Ath-
Thabarani juga meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah, dan

dia menyebutkan, ,l;6) #b 1ii 1Oi""but dari bawah bantalku),

kemudian setelah kalimat q-e. @ndanganku) disebutkan tambahan,

$1$r oi U'ti dl: ,gf;lt Jy*r+5 yr€f u'^fr'c,tb & *6"r:j'$tty
ltl:Ju, iu-'li ot::il (Ternyata itu adalah cahaya yang memancar,

sampai-sampai aku mengira bahwa tiang itu jatuh, namun ternyata
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dibawa ke Syam. Dan sesungguhnya aku menakwilkan, bahwa ketika

teiadi fitnah [huru-haraJ, maka keamanan berada di Syam). Sanad-

nya dha'if.

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang

hasan dari Abdullah bin Hawalah, bahwa Rasulullah SAW bersbda,

,riiLi riii# E 
'Li.i6 

,iii)it ^t;:irtt. ^fs 
'y-;;1 rr:* c:eli q ui:t

U'*.bi y$' f;& U;ii 
ns.s 

vl W.: ilti.lelu, '^'bt"oi rtvi ,,ar$it \)s
*t '"' \:i 'S ti$ e4.'#b ,*\"i ,Yf V.#; ii,' ;:1 'c-:'ut ,{;t 

2 $i
lfuur'*') up leaaa malam alat diperjalanknn, alat' melihat tiang

putih, seakan-aknn itu adalah panji yang dibawa oleh para malaikat.

Aku berkata, "Apa yang kalian bawa? " Merekn menjawab, "Tiang Al
Kitab, kami diperintahkan untuk menempatkannya di Syam'. Dan

ketika sedang tidur, aku melihat tiang Al Kitab dicabut dari bawah

bantalku, sehingga alu mengira bahwa Allah telah melepaskan

penduduk bumi, maka alat pun mengilailinya dengan penglihatanku,

ternyata itu adalah cahaya yang memancar hingga ditempatkan di

Syam).

Mengenai hal ini masih ada riwayat lainnya, yaitu hadits dari

Abdullah bin Amr bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Ath-Thabarani dengan sanad dha'd dan dari Umar yang diriwayatkan

oleh Ya'qub dan Ath-Thabarani, serta dari Ibnu Umar dalam kitab

Fawa'id Al Mukhlish. Semua jalur ini saling menguatkan. Ibnu Asakir

telah menghimpunnya dalam kitab Muqaddimah Tarikh Dimasyq.

Hadits yang paling mendekati kriteria Imam Bukhari adalah hadits

Abu Ad-Darda', karena Imam Bukhari meriwayatkannya dari para

periwayatnya, hanya saja dalam hadits ini ada ketidakjelasan pada

Yahya bin Hamzah tentang gurunya, apakah itu Tsaur bin Yazid

ataukah Zud bin Waqid. Namun hal ini tidak menodai, karena

masing-masing dari keduanya dianggap tsiqah dan memenuhi

persyaratan Imam Bukhari.
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Mungkin Imam Bukhari mencantumkan judul dan tidak
mencantumkan hadits untuk mencarinya namun tidak sempat
mencantumkannya. Dia mencantumkan judul dengan redaksi ,,tiang

kemah" sedangkan redaksi haditsnya disebutkan dengan ..tiang Al
Kitab" untuk mengisyaratkan bahwa orang yang mimpi melihat tiang
kemah ditakwilkan seperti yang diriwayatkan dalam hadits tersebut.
Demikian pendapat para ahli ta'bir mimpi. Mereka berkata, .,orang

yang bermimpi melihat tiang, maka ditakwilkan dengan agama, atau
orang yarLg disandarkan kepadanya." Mereka menafsirkan tiang
dengan a}aff,a atau kekuasaan. sedangkan tentang kemah atau tenda,
mereka berkata, "orang yang mimpi melihat kemah dipancangkan,
maka dia akan memperoleh kekuasaan atau berlawanan dengan
seorang penguasa lalu mengalahkarurya.,,

25. Mimpi Sutera dan Masuk Surga

'i; e* dLk l("lt G'*ri, :Ss tLi:L ?nr *>, * it ,f
t ei*,ar,it Or-ib,tt f-tt G g6:, jtWqff t,;;,u

'**

7015. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ..4ku bermimpi
seakan-akan di tanganku ada sepotong sutera, tidaklah aku condong
dengannya ke suatu tempat di surga kecuali dia menerbangkanku
kepadanya. Aku kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada
Hafshah."

J6f :Jui , . otn t-i

t-e:.ele

iuc
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7016. Lalu Hafshah menceritakannya kepada Nabi SAW,

maka beliau pun bersab da, "sesungguhnya saudaramu itu orang yang

shalih 
-atau 

beliau bersabda, 'Sesungguhnya Abdullah adalah orang
yang shalih'-."

Keterangan lladits:

(Bab mimpi sutera dan masuk surga). Pada bab sebelumnya

telah dikemukakan hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Hadits

Ibnu Umar pada bab yang disebutkannya di sini 
,{ari 

jalur Wuhaib bin

Khalid, dari Ayyrb, dari Na{i' dengan redaksi, z3; (sepotong) dan

disebutkan juga dengan redaksi, !;*|"H'zib. (sepotong sutera)

seperti dalam judul At-Tirmidzi yang dinukil dari jalur Isma'il bin
Ibratrim yang dikenal dengan julukan Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, lalu
dia menyebutkannya secara ringkas seperti riwayat Wuhaib, hanya

saja dia menyebutk an, 61p1"^;lri. €# si 6frt (Seakan-akan di

tanganlu ada sepotong sutera).

Tampaknya, Imam Bukhari ingin menunjukkan riwayatrya
dalam redaksi judul ini, karena dia juga meriwayatkannya dalam bab

"Orang yang Terjaga di Malam Hari" pada pembahasan tentang

tahajjud, di bagian akhir pembahasan tentang shalat, dari jalur
Hammad bin Zaid, dari Aypb, dengan redaksi yang lebih lengkap

daripada riwayat Wuhaib dan Ismail. An-Nasa'i juga

meriwayatkarurya dari jalur Al Harits bin Umair, dari Ayyub dengan

menggabungkan kedua redaksi tersebut, dia menyebutkan, "y zi;

f ;Ll (S ep ot o n g s ut e ra).

ergfl l (Tidaklah aku cenderung dengannya). Kalimat ahwii

diambil dari ahwaa ila asy-syai'i, yang artinya condong atau

cenderung kepada sesuatu. Dalam riwayat Hammad disebutkan

dengan redaksi, 1l nrcrlu \1'*,'u $i<r'.Eh j[fi (Seakan-atran
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tidaklah alcu menginginkan suatu tempat di surga kecuali dia
menerb angkanlat ke s ana).

Dalam riwayat Wuhaib disebutkan, t?:!^ '",i ,1b7; *8,"X
'dJu n-l; ht * A, Jb;2;t (Alat kemudian menceritakan mimpi

tersebut lrepada Hafshah, lalu Hafshah menceritakannya kepada Nabi
SAW). Seperti itu juga redaksi yang dicantumkan dalam riwayat
Hammad yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat Imam
Bukhari, setelah redaksi, 4*r'4J (menerbangkanlat ke sana)

disebutkan tambahan, )6, jl€ tli{ bt -r;;'ri 
d.6 f\'ot!; 4ly 1oo"

alat melihat dua sosok mendatangiku dan hendak membawaht ke
neraka). Demikian yang dikemukakannya secara ringkas dalam kisah
ini, dan di dalamnya juga disebutkan, S XO',* 4, &'aZ|;'*:ni,
,SqL) 6:.t-L1'&t (tot" Hafshah menceritalmn salah satu dari kedua

mimpilru itu kepada Nabi SAVtr)

Secara tekstual riwayat Wuhaib dan yang meriwayatkannya
juga menunjukkan bahwa mimpi yang tidak disebutkan dalam riwayat
Hammad adalah mimpi tentang sepotong sutera, dan ini disebutkan
secara jelas dalam riwayat Hammad yang diriwayatkan oleh Muslim,
tapi ini bertentangan dengan riwayat yang telah dikemukakan dalam
bab "Keutamaan Shalat Malam" dan yang akan dikemukakan dalam
bab 'Mengambil Sumpah" pada pembahasan tentang ta'bir mimpi dari
jalur Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, lalu disebutkan
haditsnya tentang mimpi neraka. Di dalamnya disebutkan, utb t4:*ii
,aa

ebii tg3 in zbi, (Alru kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada

Hafs hah, lalu Hafs hah menceritakannya).

Ini jelas menunjukkan bahwa Hafshah juga menceritakan
mimpinya tentang neraka, sebagaimana halnya riwayat Hammad yang

secara jelas menyebutkan bahwa Hafshah menceritakan mimpinya
tentang sepotong suter4 sementara dalam riwayat Salim tidak
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disinggung mimpi tentang sepotong sutera. Kemungkinannya kalimat,

,SJ$ 6l,tl1@alah satu dari kedua mimpiku) berarti Hafshah terlebih

dahulu menceritakan mimpinya tentang sepotong sutera, kemudian

setelah itu menceritakan pula mimpinya tentang neraka. Mungkin,

Hafshah terlebih dahulu menceritakan salah satu dari kedua mimpiku.

Sehingga kalimat a;|til (salah satu) ndak ada pengertiannya. Pada

bagian ini saya tidak melihat seorang pensyarah pun yang

menyinggungnya, dan kini ketidakj elasannya menj adi terurai'

Ct* ,F;Jrr i-ia i,t ,iuj i1 .Cb|yt i'ot i,:ut (Betiau

kemudian bersabda,"'sesungguhnya saudaramu itu orang yang shatih

-Atau beliau bersabda, 'sesungguhnya Abdullah adalah orang yang

shalih'-. ") Ini adalah keraguan yang muncul dari periwayat' Dalap

riwayat Hammad tersebut dicantumkan dengan pasti, ,$,'t1t .r'* i'f

A;e (Sesungguhnya Abdullah adalah orang yang shalih). Demikian

juga dalam riwayat shakhr bin Juwairiyatr dari Nafi'. Al Kasymihani

menambahkan dalam riwayatnya dari Al Farabri di kedua tempafiry4

Jjif ' 
',H # og i (Seandainya dia melalcsanakan shalat malam).

Tambahan ini tidak terdapat dalam riwayat yang lain, nilmun redaksi

ini dicantumkan dalam riwayat Salim sebagaimana yang telah

dikemukakan dalam bab "shalat Malam". Pastinya ini dikuatkan oleh

riwayat Hammad, tylolt S- U;'fr;l[-p'el6JW 1Yafi ' kemudian

berkata, "setelah itu dia senantiasa memperbanyak shalat

[malamJ.') Pada pembahasan tentang shalat malam dan juga dalam

riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi', dari lnu U.yar VgnS

diriwayatkan oleh Muslim telah disebutkan hadits, if- ,u;lt ?.,lvs
p(i, Li 6*: ,'r""'i.\jri ..t+' 'u ,P-',rs ! * til-h"jt g.i)a

J;il' 'u ,J;,.'r:6.'f i.yo*:iu i6 qi & (Dan betiau bersabda,

"sebaik-baik pemuda -atau beliau bersabda, 'Sebaik'baik orang'-
adalah lbnu Qmar, seandainya dia shalat malam." fbnu Umar
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berkata, "Dulu, apabila alat tidur, maka aku tidak terbangun hingga
pagi." Nofi' berkata, "Setelah itu lbnu (Jmar sukn shalat malam.")

Imam Muslim meriwayatkan sanad dan asalnya lalu dia
beralih kepada redaksi Salim. Hal ini tidak baik karena keduanya
berbeda. Abu Awanatr dan Al Jauzaqi juga meriwayatkannya dengan

redaksi ini, dan nanti pada bab 'T.asa Aman dan Hilangnya Rasa

Takut" akan dikemukakan juga hadits dari jalur Shakhr bin
Juwairiyah, dari Nafi', dan juga pada "bab mengambil sumpah" dalam
riwayat Salim.

Az-Ztthi berkata, "setelah itu Abdullah banyak melakukan
shalat malam."

Kemungkinan Az-Zvhi mendengar hadits tersebut dari Nafi'
atau dari Salim, penjelasannya juga telah dipaparkan di sana. Dalam
Musnad Abu ,Bal<ar bin Harun Ar-Ruyani disebutkan hadits dari jalur
Abdullah bin Nafi', dari ayahnya yang menyerupai kisah ini dengan

tambahan, ;'6\ $ i' + o€j lOutunya Abduilah banyak tidur), dan

di dalamnya juga disebutkan , LU f ij j6 ,Lj "d ,'i i,6te;,ir arllr i,1

>Ut Ai l'11 Ut & jt e,i),2)t (sesungguhnya malaikat yang berlcata

lrepadanya, "Engkau belum wara'." malaikat juga berknta
kepadanya, "Janganlah engkau meninggalknn shalat [malamJ.
Sebaik-baik orang adalah engkau seandainya buknn karena
sedikitnya shalat [malamJ .')

26. Mimpi tentang Ikatan

ht -t; lut J'y, jv ,JA r;;6'r fi Gr'; ":il'*ei::rj , i)JJ /'*,lt t*) e ,s oc:1t'q,$t ti\,*3 *



t ';V ,At n oc t1', ,tl$t a ti';'Hr?, f."'o?; t'i"t
4E;

d+ 'Lx G3rt titi ;,s': iJv -*' J';i 6'$- ltLJ'sts

t; kqz ":rr';t 
i' , a*.: ,grl$t ii;*i ,uAr

-,o.;') ,i4t e$t{,* ukr:'Jv .'J:,{; 43 *i &'^Lk

?q; ;;"'ti;a 6'rrr.r"J' e"-r; irlr ' 
,ra-': "at gx"

.#t G *, rY"\t'* 4t * \\+i |1-ei

7017. Dari Muhammad bin sirin bahwa dia mendengar Abu

Hurairah berkata, "Rasulullah sAw bersabda, 'Bila zaman sudah

dekat, maka mimpi orang yang beriman hampir tidak berbohong.

Mimpi orang beriman adalah satu bagian dari empat puluh enam

bagian kenabian. Dan apa pun yang berasal dari kenabian, maka

tidak berboltong'."

Muhammad mengatakan -dan aku menyatakan ini-, "Dia

berkata, 'Dan disebutkan bahwa mimpi ada tiga macam: Bisikan jiwa,

upaya syetan untuk menakut-nakuti, dan berita gembira dari Allah.

Maka barangsiapa bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya,

janganlah menceritakannya kepada orang lain, dan dia hendaknya

bangun lalu. shalat'."

Dia berkata, "Dan tidak disukai mimpi tentang belenggu,

sementara mereka menyenangi ikatan. Dan ada yang mengatakan,

'Ikatan berarti keteguhan dalam agama'."

.d6tri drL,l$li L"& Y ,;ur *'j1|ss
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Qatadah, Yunus, Hisyam dan Abu Hilal meriwayatkan dari

Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Sebagian mereka

memasulikm semua ini ke dalam haditsnya. Hadits Auf lebih jelas.

Yrmus berkata, rel{ku tidak menduga kecuali itu dari Nabi
SAW, yaitu tentang ikatan."

Abu AMillah berkata, "Tidak ada belenggu kecuali di leher."

Keteransrn Eadits:

{Bab mimpi tentang ikatan). Maksudnya, bila seseorang

bemrimpi diikat, apa takwilnya? Secara utnurn, hadits ini menjelaskan

bahwa takrrilnya adalah keteguhan dalam agama dalam semua

bentuknya. Tapi para ahli takwil mengkhususkan takwilan itu bila
tidak ada indikator lain, misalnya sebagai musafir atau sedang sakit,

karena itu menunjukkan makna bahwa perjalanan atau sakit orang

tersebut ekan berlangsung lama. Demikian juga bila mimpi tentang
ikatan dengan sifat tambatran, misalnya melihat kakinya terikat
dengan perak, maka artinya dia akan menikatr. Bila ikatannya emas,

maka artinya perkara yang disebabkan oleh harta yang diusatrakannya.

Jika berupa ternbaga, maka artinya perkara yang tidak disukai atau

ftsffilengen harta. Jika berupa timah, maka artinya perkara yang

ringan. Jika itu berupa tali maka itu menunju*Jcan makna batrwa itu
adalah perkara agama. Jika benrpa kayu maka itu menunjukkan makna
perkra ymg terkait dengan kemunafikan. Jika benrpa kayu bakar
maka itu menrmjukkan makna tuduhan, dan bila itu berupa kain atau

benang rnaka itu menunjukhan makna p€*ara )rang tidak
bertelmjutm.

i$(; ,?iJ t-iitksp lulr ;. ,ir ti1 (Bita wa*u sudah dekat,

maka mimpt orang beriman hampir tidak berbohong). Demikian
redaksi ma5roritas, sedangkan dalam riwayat Abu Dzar dari selain Al
faqanitmi dicantumkan dengan mendahulukan kata '.)Ji daripada
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kalimat 9::St L4:) Demikian juga dalam riwayat Muhammad bin

Yatrya dan dalam riwayat Isa bin Yunus dari Auf yang diriwayatkan

oleh Al Isma'ili.

Al Khaththabi dalam kitab Al Ma'alim berkata, "Ada dua

pendapat mengenai makna sabda beliau, oeS|t qr$\ti11Uito waktu

sudah dekat),yaitu:

1. Waktu malam dan waktu siang menjadi lebih dekat, yaitu

waktu kesamaannya pada musim semi, dan ifu merupakan

waktu paling seimbang di antara keempat musim, demikian

juga yang dimaksud di dalam hadits ini' Para ahli takwil

mengatakan, 'Mimpi yang paling benar adalah mimpi yang

terjadi di saat seimbangnya malam dan siang serta saat buah-

buahan tumbuh'." Dalam kitab Gharib Al Hadits dia

menukilnya dari Abu Daud As-Sijistani, kemudian dia berkata,

'?ara ahli takwil menyatakan, bahwa waktu yang palingtepat

untuk tef adinya takwil adalah ketika bunga-bunga bermekaran

dan buah-buahan tumbuh, yaitu dua waktu dimana malam dan

siang seimbang.

2. Dekatnya waktu itu berarti hampir habis masanya, yaitu ketika

Hari Kiamat akan terjadi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat pertama tidak tepat

karena adanya batasan dengan "orang beriman", sebab waktu dimana

semua tabiat seimbang tidak dikhususkan baginya. Ibnu Baththal

menyatakan, bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang benar.

Dia berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari

jalnr Ma'mar, dari Ayyub dalam hadits ini dengan redaksi, t'i d
'&-;'; n+,*i u:i:: g*ii ,ffit 6-:i")A;* I 9r;!r (Di akhir zaman

nanti, mimpi orang beriman tidak berbohqng, dan yang paling benar

mimpinya adalah orang yang paling benar perkataannya).

Ibnu Baththal berkata, "Berdasarkan hadits ini, maka makna

506 _ FATIIUL BAARI



hadits tadi adalah bila Hari Kiamat sudah dekat, semua ilmu diangkat,
dan simbol-simbol agirma diacuhkan dengan huru-hara dan fitnah,
maka pada saat ifu manusia memerlukan orang yang mengingatkan
dan memperbaharui ajaran agama yang telah mereka pelajari,
sebagaimana halnya umat-umat terdahulu diingatkan oleh para nabi.
Namun karena Nabi kita SAW adalah nabi penutup, tidak ada lagi
setelalr beliau, seme,ntara zarnan itu menyerupai zaman masa vakum.
Karena tidak ada lagi kenabian setelah beliau, digantikanlah dengan
mimpi yang benar yang merupakan bagian dari tanda-tanda kenabian
yang mendatangkan berita gembira dan peringatan."

Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

Y"j"t, dari jalur Al Auza'i, dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi,
lr;1' ':.'; r\1.(Bila zaman telah delwt). /i-Bazzar juga meriwayatkan

dari jalur Yrmus bin lJbaid, dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi,'ttwi}tLi3 $1 grta zaman saling berdekntan). pada pembahasan

tentang fitnah akan dike,mukakan hadits dari jalur laimrya, dari Abu
Hurairatr dengan redaksi, iil' e;iiU1r 'J. )L-fi;- (Bilo zaman

berdekatan, ilmu diangkat). Yang dimalcsud adalah Hari Kiamat.

Ad-Dawudi berkat4 'Yang dimalcsud dengan mendekatnya
zaman adalah waktu, hari dan malam yang semakin berkurang.,, yang
dia maksud dengan kurang adalatr cepat berlalu, dan itu adalah tanda
sudah dekatnya Hari Kiamat sebagaimana )rang disebutkan dalam
hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainny4 '.r;L-Ei-

,btlc ?'A,i g]fle 
!*jr, 

$:&itr '*lt,: ,AUts At ;tj<s ,j;'ttu,yr-i;ilt gri* ler \i (zaman terah dercat sampai-sampai setahun

terasa bagaikan sebulan, sebulan bagailcan sqterwn, sepekan
bagailran sehari, sehai bagailcan sesaat, dan sesaat bagailmn sekejap
mata).

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan
zarnan tersebut adalah zaman Al Mahdi, yaitu saat ditebarkannya
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keadilan dan rasa aman, serta ditebarkannya kebaian dan rezeki'

Sebab pada masa itu waktu terasa pendek karena begitu nikmatnya,

sehingga ujung pangkalnya terasa saling berdekatan'

Adapun sabda beliau, Lt s3 | (hampi, tidak ...) rnenunjukkan

dominasi kebenaran dalam mimpi, walaupun ada kemungkinan di

antara mimpi-mimpi itu ada juga yang tidak benar. Pengertian yang

kuat, bahwa yang dimaksud adalatr tidak adanya unsureaebohongan,

karena partikel nafi yang masuk ke dalam kata iLJi menafikan

dekatnya waktu terjadinya, sedangkan yang menafikan dekatnya

walrtu terjadinya sesuatu lebih menunjukkan pada penafiannya itu

sendiri. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ath-Thaibi'

Sementara itu, Al Qurthubi dalam kitab l/ MuJhim berkata,

"Yang dimaksud dengan akhir zaman yang disebutkan dalam hadits

ini adalah zamannya golongan yang tersisa bersama Isa bin Maryam

setelah Dajjal terbunuh, karena Imam Muslim me,lryebutkan dalam

hadits Abdullatr bin Umar, V'*/tlt ,l i*5 €-; i. ,;*fu'Ufi
,/\\i *t -P eLx lel'/A 7''asrs.6J9 hr b"i C 'i1r;, #y u ,-A

t'i^ f i1 l,;-1 \1 f 'H 
t:)'t i.r+ 4 ,*.1;t lxemudian Attah

membangkitkan Isa putera Maryam, lalu dia tinggal di tengah-tengah

manusia selama niuh tahun tanpa ada pertikaian di antara dua orang

pun. Setelah itu Altah mengirimkan angin dari aiah Syam, sehingga

tidak seorang pun di muka bumi yang memiliki kebaiknn atau

keimanan walaupun hanya sedikit di dalam hatinya, kecaali Allah

mematilcannya)."

Selanjutrya dia berkat4 "orang-orang yang hidup di zaman

tersebut adalah manusia yang paling baik kondisinya di kalangan umat

ini setelah generasi pertama, dan yang paling benar perkataannya,

sehingga mimpi mereka tidak bohong. Oleh karena itu, setelah kalimat

tadi beliau bersabda, 6-* n+bi C$'#:rbti lOan yang paling benar

mimpinya di antara merelca adalah yang paling benar perftataannya).
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Hal ini karena orang yang banyak kebe,narannya hatiqra bersinar dan
nalurinya menguat, sehingga berbagai makna terungkap bagi dirinya
secara benar. Demikian juga orang yang mayoritas kondisinya benar
di saat te4ag4 maka itu akan menyertainya pula di daram tidurny4
sehingga dia hanya melihat kebenaran. Beda halnya dengan pendusta
dan orang yang suka mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan,
hatinya menjadi rusak dan gelap, sehingga yang dilihatnya hanyalah
campur aduk dan kehampaan (mimpi kosong). Jarang sekali terjadi
mimpi dimana orang benar melihat sesuatu yang tidak benar,
sedangkan pendusta malatr melihat yang benar. Tapi kebanyakan yang
terjadi adalah sebagaimana yang tadi disebutkan."

Ini menguatkan penjelasan sebelumnya, bahwa mimpi itu tidak
lain kecuali sebagai bagran dari tanda-tanda keirabian bila ifu dialami
oleh seorang muslim yang baur lagi shalih. selain itu, dibatasi juga
dengan kriteria lainnya sebagaimana disebutkan dalam hadits, s-i::
;? F (Mimpi orang Islam adalah satu bagian). Redaksi ini secara

mutlak membatasi mimpi hanya pada orang Islam sehingga orang
kafir tidak tercakup. Kemudian ada hadits lain png menyebutkan
batasan dengan U'Ll' (shatih),AUt (ba*),"ui (barildan ii;rlo-lr
(benar) sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi, redaksi yang bersifat
mutlak ini dipatrami dalam konteks yang bersifat muqayyad (yang ada
batasannya), yaitu yang perihalnya sesuai dengan perihal nabi,
sehingga dimuliakan dengan kemuliaan yang dianugerahkan kepada
nabi, yaitu ditampakkan padanya sesuatu yang gaib.

Sedangkan orang kafir, orang munafit pendusta pencirmpur
kebe,naran dan kebatilan, walaupun kadang mimpi mereka benar, fidak
dianggap sebagai watryu dan tidak termasuk tanda ke,nabian. Karena
tidak setiap orflng yang mimpinya benar berarti termasuk tanda
kenabian. Adakalanya seorang dukun (paranorrral) mengatakan
kalimat yang be,nar, dan kadang peramal menebak dengan tepat, tapi
semua ini sangat jililU dan sangat sedikit.
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Ibnu Abi Jamrah berkata, "Malsra mimpi orang beriman di

akhir zaman hampir tidak berbohong, bahwa mayoritasnya terjadi

dalam bentuk yang tidak perlu penakwilan, sehingga tidak disusupi

kebohongan. Beda halnya dengan masa sebelum itu, karena terkadang

takwilannya tidak jelas, lalu ditakwilkan oleh penakwil, namun

ternyata tidak seperti takwilarurya, sehingga dengan asumsi ini
dikategorikan disusupi oleh kebohongan. "

Dia berkata" "Hikmah dikhususkannya akhir zaman, bahwa

orang beriman pada waktu itu menjadi orang yang aneh, sebagaimana

yang disebutkan dalam hadits, t:r"i tF: *-y'ela]ir,ii.ti. llslam itu

dimulai dalam kondisi aneh, dan nanti akan kembali dalam kondisi

aneh pula). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Karena itu, pada

waktu itu mulnnin yang tulus sangat sedikit, sehingga dimuliakan

dengan mimpi yang benar. Bisa juga disimpulkan dari sebab

perbedaan redaksi hadits tentang bilangan tanda-tanda kenabian

dibandingkan dengan mimpi orang mukmin. Sehingga ada yang

mengatakan bahwa semakin dekatnya Hari Kiamat maka semakin

benar mimpinya orimg mukrnin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan dari, pandangan-

pandangan mereka mengenai makna sabda beliau SAW, or;jt qVt ti1

t+#i g.1,Jl t-iJk d @ilo zaman sudah deknt, maka mimpi orang

beriman hampir tidak berbohong), adalah jika yang dimaksud itu
adalatr akhir zaman, maka ada tiga pendapat:

Ketika sebagian besar ilmu yang berkenaan dengan urusan

agilma telatr sirna bersamaan dengan simanya para ahlinya

(para ulama), sementara kenabian sudah tidak ada, maka umar

ini diberi pengganti dengan mimpi yang benar agar mereka

memperbaharui kembali pengetahuan tentang ilmu yang

pernah ada.

Ketika jumlatr omng beriman sernakin sedikit dan semakin

1.

2.
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banyalatya jumlatr oftxrg kafir, serta merebaknya kebodohan

dan kefasikan, maka orang beriman dimuliakan dan ditolong
dengan mimpi yang benar sebagai penghormatan dan pelipur
lara. Berdasarkan kedua pendapat ini, berarti itu tidak

mengkhususkan zaman tertentu, tapi semakin dekat hampanya

dunia (dari ilmu, ulama dan orang beriman) sehingga semakin

benar mimpi orang yang beriman.

3. Ifu terjadi secara khusus pada masa Isa putera Maryam, dan

yang paling dahulu adalah yang paling utama.

i'; n\Jjt C-il:j (Mimpi orang beriman adalah satu bagian).

Redaksi ini tersambung dengan redaksi hadits sebelumnya, yaitu: 
'11'ot-4r aF\(Bila zaman sudah dekat),dan ini hadits adalah marfu'.

Penjelasannya telatr dipaparkan secara garrblang.

'qJ-Ji-I tJti ipt'u';t€ q (Dan apa pun yang berasal dari

lcenabian, maka tidak berbohong). Bagran ini tidak terdapat dalam
jalur periwayatan tersebut. Secara tekstual, dia mengemukakarurya di
sini untuk menunjukkan batrwa redaksi ini juga marfii'. Jika demikian,

maka ini sangat tepat sebagai penafsiran tentang apa yang dimaksud

de,ngan kenabian dalam hadits tersebut, yaitu sifat benar. Setelah itu
saya menemukan redaksi, 9pJ ,Sil6i J;"lai ),A luuhammad berkata

-dan alat menyatalcan ini-). Kata penrmjuk g+ (lni) mengisyaratkan

kepada redaksi tersebut. hilah rahasia diulangnya kata i6 setelah ggr.

Kernudian saya me,nemukan dalam kltab Bughyah An-Naqqad karya
Ibnu Al Mawwaq, bahwa Abdul Haq melewatkan cacatan mengenai

tarrbahan yang disisipkan ini, dan dia tidak ragu tentang

penyisipannya, sehingga dianggap sebagai perkataan Ibnu Sirin, dan

itu tidak berstatus marfu'.

9# J:Ft grt (Dan alu menyatalun ini). Demikian redaksi

dalam riwayat Abu Dzar dan dalam semua jalur periwayatawrya.
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begitu juga yang disebutkan oleh Al Ismaili dan Abu Nua'im dalam

kitab At Mustakhraj. Sementara dalam Syarh Ibnu Baththal

disebutkan , Ll'JtJi€i a;li 9Y Jjl61 1no, alat mengatakan umat

ini, dan telah disebutkan...).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi ini tidak terdapat dalam

salinan l<rtab Shahih Bukhari. Selain itu, tidak disebutkan juga oleh

Abdul Haq dalam kitab himpunarulya, Al Humaidi, dan mereka yang

meriwayatkan hadits Auf dari para penulis kitab dan Musnad.

Sementara itu, Iyadh menirukannya sehingga menyebutkannya

sebagaimana yang disebu&an oleh Ibnu Baththal, dan itu diikuti pula

di dalam syarahnya, dia berkata, "Ibnu Sirin khawatir ada seseorang

yang menakwilkan makna sabda beliau, a-* n+*i t;'t n{l*i1 loan

orang yang paling benar mimpinya di antara mereka adalah orang

yang paling benar perkataannya), batrwa ketika zaman telah

mendekati kiamat, tidak ada lagt yang benar. kecuali yipni orang

yang shalih. Oleh karena itu, dia mengatakan, ilti 9;6 Jil u\ loan

alat mengatalmn umat ini). Maksudnya, mimpinya umat ini semuanya

benar, yang shalih mauprm yang tidak shalih. Sehingga kebenaran

mimpi mereka menjadi peringatan bagi mereka dan dalil atas mereka

karena simbol-simbol agama telah memudar dan jejak-jejak agama

hilang bersamaan dengan meninggalnya para ulama dan merebaknya

kemungkaran."

Lri berdasarkan kevalidan tambatran tersebut, yakni tata illi.
Tapi saya tidak menemukkannya dalam salinan-salinan asli. Abu

Awanah Al Isfarayini mengatakan setelah meriwayatkannya secara

mausul dan marfu' dari jalur Hisyam, dari Ibnu Sirin, "Status marfu'

ini tidak benar beraal dari Ibnu Sirin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah yang diisyaratkan oleh Imam

Buk*rari di bagian akhimy4 dia berkata, "Hadits Auf lebih jelas."

Maksudnya, karena bisa menrbedakan yangmarfu'dari yang mauquf.
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tt by,-i t;! ,iuio,&i,rltl (Dia mengatakan, "Dan ada yang

mengatakan bahwa mimpi ada tiga macam.') Yang mengatakan JLj
adalah Muhammad bin Sirin, gedangkan yang mengatakan perkataan

ini tidak diketatrui dalam riwayat ini. Sebenamya dia adalah Abu
Hurairatr. Sebagian periwayat meriwayatkannya secara marfu' dan

sebagian lairurya secara mauquf.Imam Ahmad meriwayatkannya dari

Haudzah bin Khalifah, dari Auf dengan sanad-nyasecara marfu', t;.lt
"er!fr 

1Ui*pi ada tiga macam) seperti itu juga. Selain itu, At-Tirmidzi

dan Arr-Nasa'i meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari

Qatadah, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, Ar ji:, j6
J;j3, ,:^ii &:), WrLAVii:i ,l,r tij:; ,b* t;!r :nr3 *v\t -.;v
grl:1Jr 'n 

i-f (Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi ada tiga macam,

yaitu mimpi yang benar, mimpi seseorang yang dibisiki oleh jiwanya
sendiri, dan mimpi yang menyedihkan dari syetan.') Muslim, Abu
Daud dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur Abdul wahhab
Ats-Tsaqafi, dari Ayyrb, dari Muhammad bin Sirin secara marfu,
dengan redaksi, !t',n ,s:F. A.Ur rg!'i' ,UX t;iSr (Mimpi ada tiga

macam: Mimpi yang benar adalah berita gembira dari Altah).
Redaksi selanjutrya serupa.

lt'n a:F,s,6rlli.Jr Ufi,,t.ilit e;";; g*it*n jiwa, upaya

syetan untuk menalrut-nalaii, dan berita gembira dari Allah). Dalam
hadits Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majatr dengan
sanad yang hasan secara marfii' disebutkan,',H,!-:Ai qi J$$ qj:jt
. '.t ... - . t --1 t . --b;7 *s ,yb G6l? N_,i,y"jt y:U-o qq, ,?:ri i).og,1.9$yt
,At b iV ig;.t?t fu luimpi ada tiga macam, yaitu Terorieror dari

syetan untuk membuat sedih manusia, sesuatu yang tengah dipikirkan
oleh orang ketilm terjaga sehingga terbawa ke dalam tidurnya, dan
satu bagian dari empat puluh enam tanda kenabian).
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata "tiga" di sini bukan berati

mimpi tersebut hanya sebanyak jumlah tersebut, karena ada riwayat

shahih yang menyebutkan jenis keempat, yaitu hadits Abu Hurairah

dalam bab ini juga yang menyebutkan "bisikan jiwa". Sementara

dalam hadits Abu Qatadah dan hadits Abu sa'id hanya menyebutkan

sifat mimpi, yaitu mimpi yang tidak disukai dan mimpi yang disukai,

atau mimpi baik dan mimPi buruk.

selain itu, ada lagi jenis kelimq yaitu permainan 
fYetan. 

Imam

Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir, dia berkata' [ ,iU6'471 ,e

x#l€\t'# g?ttii lcir 4,il:,lr jp'r (seorang badui datang lalu

berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi seolah-olah kepalaku

dipenggal, lalu alcu mengihttinya). Dalam redaksi lainnya disebutkan,

;rai' J, *, drrl:tJr f*r;,3 t :,:lui ,.il d b3il5ti ti ui (Latu dia

keluar mal<a aht pun mengeiarnya. Beliau kemudian bersabda,

"Janganlah engkau ceritalcan permainan syetan terhadapmu di dalam

tidur.')Sementara dalam riwayatnya yang lain disebutkan, 'r--e:/r: tit

./dr -*\iyg e€*L.i'f"*"lr (Bila syetan rnempermainkan

seseorang di antara kalian di dalam mimpinya, maka.iantganlah dia

menceritakannya kepada orang lain).

Jenis keenam adaiah mimpi tentang sesuatu yang biasa dilihat

oleh orang yang mimpi di saat terjagu. Misalnya, dia biasa makan

pada waktu tertentu, lalu bemrimpi pada waktu yang biasanya dia

makan, dia justru tidur, lalu bermimpi bahwa dia makan, atau mimpi

makan atau minum kebanyakan sehingga muntah. Perbedaan jenis ini

dengan bisikan jiwa adalah umum dan khusus. Jenis ketujuh adalah

mimpi kosong Ounga tidur).

'Jb$'Ht ,Gi ,rb'rrk-ri r^,;:-* s!\';f (Barangsiapa

bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya, maka ianganlah

dia menceritakannya kepada orang lain, tapi dia hendalcnya bangun

lalu shalat). Dalam riwayat Haudzah disebutkan tambahan, ,51t61
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'85- *,,eii tiyl,l-[;.'",J,, r{"r)i'V c;:,'f Yt (B i I a s es e oran g d ari

kalian bermimpi melihat sesuatu yang disukainya, maka dia
hendalorya menceritakan kepada siapa yang dia suka, dan bila dia
mimpi sesuatu yang tidak disulcainya). Setelah itu dia manyebutkan

redaksi seperti tadi. Sementara dalam riwayat Ayyub dari Muhammad

bin Sirin disebutkan, ,"u!r lL$li ,H (Maka dia hendahtya

shalat dan tidak menceritalcannya kepada orang lain).Dalam riwayat

Sa'id bin Abi Arubah dari Ibnu Sirin yang diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi disebutkan tambahan, ii t'p "it 

il tilr",*\ ,,1*-u'€':

yri (Dan beliau bersabda, "Janganlah engkau menceritakan mimpi

kecuali kepada orang alim atau pemberi nasihat.')

Makna hadits ini disebutkan secara marfu'dalam hadits Abu
Razin yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu

Majatr, flj gi'tliq o* 11te"r ';ilj (Dan janganlah menceritakan

mimpi itu lreatali kepada orang yang sulca atau yang memiliki
pandangan). Penjelasan tentang tarrbatran redaksi ini telatr dijelaskan
dalam bab'Mimpi Baik dari Allah".

..-j b$ 't3st ,iui-:.*lr Hi.li o,&i ,9';t r*;lr' tfl- o,&t,j,6

t (Dia berkata, "Dan tidak disukai mimpi melihat belenggu,

sementara merekn menymangi ikatan." Dan ada yong mengatakan,
"Ikatan berarti leeteguhan dalam agama.') Demikian redaksi yang

dicantumkan di sini dengan kata ganti jarnak pada kalimat'fi:$-,
sedangkan kalimat iiX Aengan kata ganti trmggal.

Ath-Thaibi berkata, 'Kata ganti jamak kembali kepada para

atrli ta'bir mimpi. Dernikian juga dengan kalimat, ,SU oe't.-

Al Muhallab berkat4 "Kata al ghulla (belenggu) ditakwilkan
sebagai sesuatu yang tidak disukai, karena Allah mengabarkan di
dalam Al Qur'an, bahwa itu termasuk di antara sifat ahli neraka,
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sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ghaafir ayatTl, $+ Jy'rri i1

'&ei (Ketika belenggu dan rantai clipasang di leher merekn). Kadang

juga menunjukkan makna kekufuran, dan kadang ditakwilkan sebagai

perempuan yang menyakiti."

Ibnu Al Arabi berkata, "h,{ereka menyukai ikatan karena Nabi

sAw menyebutkannya dalam kategori yang terpuji, beliau bersabda,

irr-ilir grji)i ei ltt atan keimanan adalah keseriusan). Sedangkan

belenggu, konotasinya secara syar'i memang. tidak disukai, seperti

firman-Nya dalam surah Al Haaqah ayat 30, ftxd;"t* (Peganglah dia

lalu belenggulah tangannya ke lehernya), firman-Nya dalam surah

Ghaafir ayat 71,'& l;li,_# J>l.-L\i 11 lXetikn belenggu dan rantai

dipasang di leher mereka), firman-Nya dalam surah Al lsraa' ayat29,
'A-* Alil,lr3]U|ff \j (Dan janganlah knmu jadikan tanganmu

terbelenngu pada lehermu), dan firman-Nya dalam surah Al Maa'idah

ayat 64,'6-l-Jii'rrit, ls"b"narnya tangan merekalah yang dibelenggu).

Ikatan diartikan sebagai keteguhan dalam beragama, karena orang

yang diikat tidak dapat berjalan, sehingga dijadikan sebagai

perumpamaan terhadap keteguhan iman yang mencegah seseorang

berj alan menuj u kebatilan. "

An-Nawawi berkata, "Para uiama mengatakan, bahwa alasan

ikatan lebih disukai karena tempatnya di kaki, dan itu mencegah

seseorang dari kemaksiatan, keburukan dan kebatilan. Sedangkan

alasan belenggu tidak disukai karena tempatnya di leher, dan itu

adalah sifat ahli neraka. Para ahli takwil mimpi mengatakan bahwa

ikatan adalah keteguhan dalam perkara yang dilihat oleh orang yang

bermimpi, sehingga itu tergantung pada orang yang memimpikannya.

Mereka mengatakan, 'Jika belenggu dan ikatan berpadu, maka ini

menunjukkan bertambah buruknya hal yang tidak disukai. Jika

belenggu itu berada di tangan, maka sebaiknya bersyukur (memuji

Allah), karena itu berarti penahanan diri dari perbuatan buruk. Namun
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kadang juga menunjukkan makna kekikiran, tergantung kondisinya'.

Mereka juga mengatakan, 'Jika mimpi melihat tangannya dibelenggu,

maka itu menunjulkan batrwa dia seorang yang kikir (pelit)" Jika

bermimpi diikat dan dibelenggu, maka dia akan masuk penjara atau

penyiksaant."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adakalanya belenggu berarti baik
bagi yang memimpikannya, sebagaimana yang dialami oleh Abu
Bakar Ash-Shiddiq, yaitu seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Bakar bin Abi Syaibatr dengan sanad yang shahih dart Masruq, dia

berkata: ej y6. e"dit6lt;i- c;!t ,i$'^iLi Je',p?\i f er"r",.fi, ",i

t:.nr irJ- Jit'-'' d '* ,f. I ,JiA..rt2iti 'n tt ,.;:.;t (shuhaib

lewat di dekat Abu Bakar, lalu dia berpaling darinya, malca Abu

Bakar bertanya, maka dia pun menjawab, "Aht bermimpi melihatmu

dibelenggu di pintu Abu Al Hasyr." Seorang lelaki dari golongan

Anshar. Abu Balcar berkata, "Dia akan mengumpulkan utangku

hingga hari penghimpunan.' )
Al Karmani berkat4 "Perkataan ,'Jt-1i- rt ii (dan disebutlwn)

masih diperdebatkan dan dipertanyakan, apakah itu marfu' atau tidak?

Sebagian mereka mengatakan, bahwa perkataan, JWoVihingga u..!

f-LI' (dalam agama) adalatr marfii'. Sebagian lainnya mengatakan

bahwa semuanya dari perkataan Ibnu Sirin, dan yang mengatakan iti
it'{ aaaan Abu Huraira}r."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia mengarnbilnya dari perkataan

Ath-Thaibi, karena dia berkat4 "Kenrungkinan itu perkataan

periwayat dari Ibnu Sirin, jadi ism kaana adalatr kata ganti yang

kembali ke,pada Ibnu Sirin. Bisa juga itu perkataan Ibnu Sirin, dan ism

lcaana adalah kata ganti yang kembali kepada Abu Hurairah atau Nabi

SAW. Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Ibnu

Sirin, dan dia mengatakan di bagian akhimya 'Aku tidak tahu, apakah

itu terdapat di dalam haditsnya, atau itu dikatakan oleh Ibnu Sirin'."
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,4, * ,nj:;,,tj ,* ,:i;" i; * 9',t*'irt?4:,*i-:i:'v6 'st:-t
't 

'"t r-* itr j-; (Qatadah, Yunus, Hisyam dan Abu Hilal

meriwayatkan dari lbnu sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi sAll).

Maksudnya, asal haditsnya. Redaksi, iu! Og t (dan disebutkan), di

antara mereka ada yang meriwayatkannya secara lengkap lags marfu',

dan ada juga yang hanya mengemukakan sebagiannya seperti yang

nanti akan saya jelaskan.

$-)-a, ,# 
j6.';1,4 '*-;rt (Sebagian mereka memasukknn

semua ini l<e dalam haditsnya). Maksudnya, menjadikan semuanya

marfu'. Maksudnya, riwayat Hisyam yang berasal dari Qatadah seperti

yang akan saya jelaskan.

i;.i )i*t (Hadits Auf lebih jelas). Maksudnya, dari segi

pemisahan yang marfu' dari yang mauquf, apalagi dinyatakan secara

jelas dengan perkataan Ibnu Sirin, g# Jii (61Oan alat menyatakan

lni), karena ini menunjuk*an pengkhususannya, beda halnya dengan

yang menyebutk*, iui o€j gan disebutkan), karena ini mengandung

kemungtinan. Berbeda pula dengan awal haditsnya, karena

dinyatakan marlu'. Sebagian periwayat membatasinya dari Auf hanya

pada apa yang disebutkan oleh Mu'tamir bin Sulaiman darinya

sebagaimana yang telah saya jelaskan dari riwayat Haudzah dan Isa

bin Yunus.

Al Qurthubi berkata, "Konteksnya menunjukkan bahwa

semuanya berasal dari sabda Nabi SAW, hanya saja Ayyub yang

meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah

mengabarkan dari dirinya, batrwa dia ragu, apakah itu berasal dari

sabda Nabi SAW atau dari perkataan Abu Hurairah, namun itu tidak

me,nodai zhatrirnya.'

saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalatr pembatasan yang tidak

bisa diterima. Tampaknya, dia mernbicarakan ini dengan patokan
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riwayat Muslim saj4 padatral Muslim tidak meriwayatkan jalur Auf
ini, tapi dia meriwayatkan jalur Qatadah yang berasal dari Muhammad

bin Sirin. Jadi, keraguan Ayyub itu tidak mempengaruhi periwayat

yang tidak ragu, seperti Qatadatr misalnya. Tapi karena riwayat yang

terpisah itu ada tambahan, maka diunggulkan.

,r;lir ,* &i *vh, d* ,;, f \t'+1, ,,;i-'Jtli (yunus

berkata;, "Alcu tidak menduga kecuali itu dari Nabi SAW, yaitu tentang

ilratan. ') Maksudnyq dia ragu tentang status marfi.lnya.

1' # i le (Abu Abditlah mengatakan). Maksudnya, penulis

(mam Bukhari).

.ruiti..-+ il 3y;li ni*1 (Tidak ada betenggu treanti di

lehe). Tampaknya, dia mengisyaratkan sanggahan terhadap orang

yang berkata, "Belenggu bisa juga di teurpat lain, yaitu di tangan dan

kaki. Kata al ghullu adalatr bentuk tunggal dari kata al aghlaal.

Sebagian orang menggunakan kata al ghullu untuk sesuatu yang

diikatkan pada tangan." Di antara yang disebutkannya adalah Abu Ali
Al Qali, penulis Y,ttab Al Mublcam dan yang lain.

Mereka berkata, "Kata al ghullu berarti belenggu yang

ditempatkan pada leher atau tangan. Bentuk jamaknya adalah al
aghlaal. Kalimat, yadun maghluulah artinya tangan yang dibelexrggu.

kri dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al Maa'idatr ayat 64,

#Fjf :; 'd (Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu)."

Demikian juga argumemAl Karmani.

Pandangan ini perlu diteliti lebih jautr, karena bila tangan

dibelenggu di leher, maka menurut para atrli ta'bir, itu adalatr

ungkapan terhadap penatran dirinya dari perbuata buruk. Ini dikuatkan

oleh mimpi Shuhaib mengenai Abu Bakar Ash-Shiddiq seperti yang

telah disinggung tadi.

Adapun riwayat Qatadatr yang berstatus mu'allaq (tanpa

menyebutkan awal sanad-nya), diriwayatkan secara maushul oleh
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Muslim dan An-Nasa'i dari riwayat Mua'dz bin Hisyam bin Abi

Abdillah Ad-Dastuwa'i, dari ayahnya, dari Qatadah. Hadits An-Nasa'i

disebutkan dengan redaksi tersebut, bJ'^fi ,*t * XOt ..J- 4t f
FrL#- 6 $lt' 't .otLZ'.1Jl'u ipt) ,*,'nitq.^.Ur u)llr :i*
#r,iite$lri;\ :#W6k$)ns'si 6irtiri Lx h!j,
j-'-J' .# t $ *rt' ir! ,:.f;)t lDart Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

"Mimpi yang baik adalah berita gembira dari Allah, sedanglmn

mimpi menyedihknn dari syetan. Di antara mimpi ada yang berupa

bisikan seseorang pada jiwanya. Bila seseorang dari kalian mimpi

sesuatu yang tidak disukainya, maka dia hendqlcnya berdiri lalu

shalat. Afu tidak suka mimpi belenggu, dan aku senang dengan

ilratan, karena ikatan adalah lceteguhan dalam agama.')

Sedangkan Imam Muslim mengemukakannya dengan sanad-

nya setelah riwayat ma'mar dari Ayyrb yang di dalamnya disebutkan,

i-tt ebq *3i' ,JtJ'trl';Stt r#,r,;--i'l S'6 pnuu Hurairah

berlrata, "Malca alat senang dengan ikatan dan tidak suka belengga.

Ilratan adalah keteguhan dalam agama. ') Imarn Muslim berkata, "Dia

-yat<ni 
Hisyam- menyisipkan dari Qatadatr redaksi, tf iir eii:

.(Dan alat tidak sulca belenggu ...) ke dalam hadits ini, dan tidak

menyebutk *, i; Cj:jt (mimpi yang baik adalah satu bagian))'

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ayyub dari Muhammad bin

Sirin, dia mengatakan, d ,il' ,Sllr i,:j;ii #t esiit *i ,it:-i"t{ie

/-'rJt ,.J AQ $lt (Abu Hurairah berl<ata, "Alqt menyul<ai mimpi ilutan

dan tidak menyulai belenggu. Mimpi ilatan berarti keteguhan dalam

agdma. ') Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam l<ttab Ash-

Shahih dari riwayat Suffan bin Uyainah, darinya.

Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari

Abdul Watrhab Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, lalu disebutkan redaksi

hadits, Lu;X' ,-t--jiyi51 lniU zaman sudah dekat). Kernudian
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mengatakan,'Hl; ngl,it ri;!1 qaan mimpi seorang muslim adalah

satubagian dari).Kemudian diamengatakan, Lii U!i!: (mimpi ada

tiga macam). Setelatrnya dia mengatakan, :Uiir ,lSll '{f'6 Ut teii
'ay ii.l na '11 gtas, d'i qs'tlYli.f-iJt .t, 'crq @tu menyutrai [mimpi

melihatJ ilatan dan tidak menyukai belenggu. Ikatan berarti
keteguhan dalam agama." Aku tidak tahu apakah itu terdapat dalam
hadits ataukah lbnu Sirin yang mengatakannya). Sedangkan Abu
Daud dan At-Tirmidzi tidak mencantumkan redaksi, Ll e:ifl-j g*u
tidak tahu ...).

At-Tirmidzi, Ahmad dan Al Hakim meriwayatkan dari riwayat
Ma'mar, dari Ayyrb, lalu dia me,lryebutkan hadits pertama

menyerupai hadits kedu4 setelatr itu dia mengatakan, ,;;-j #',:r3
fl 3jir ,+_#-(Abu Hurairah berkata, "Aht sulm ikatan...). Lalu dia

berkata, U;'* uiJ $3,ruj *vh, *At S,6i pan Nabi SAW

bersabda, "Mimpinya orang mubnin adalah satu bagian ...).

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Sa'id bin
Abi Arubah dari Qatadrn, L6tj €;\r lUfmpi ada tiga macam) secara

marrtt ', sebagaimana yang telah sqxa isyaratkan sebelumnya.

Setelahnya dia mengatakan, {iir ,*,',Sfio{i (Dan beliau berkata,

"Alat senang dengan ikatan.') Kemudian diamengatkan, '6 ,lr|:rr;-OSi

'$ 6 ,iy ,ljt (Beliau juga berkata, "Barangsiapa mimpi melihatlat,

malra sesungguhnya alu adalah dia [yang dilihatnyaJ.') Selanjutnya

dia mengatakan, yti\t t'v, &\ltilt',.fii ,i'go€i g"tiou juga

berlrata, "Janganlah engkau menceritakan mimpi itu kecaali kepada
orang alim atau pemberi nasihat.') Ini meirjelaskan bahwa semua
redaksi hadits tersebut adalah hadits marfu'.

Adapun riwayat Yunus, yakni Ibnu tlbaid, diriwayatkan oleh
Al Bazzar dalam Al Musnad dari jalur Abu Khalaf, yakni Abdullatr
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bin Isa AlY;,hazzaz Al Bashri dari Yunus bin ubaid, dari Muhammad

bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: 43113 il Lt;yt qyt Sy

{*'4, f t6;ui t\1,*i tt, iti .Jrl' iitt'gt'e?t |e# fdt
F:*l; lrt (Bila zaman telah mendelruti kiamat, maka mimpi orang

beriman hampir tidak berbohong. Dan aht menyukai mimpi tentang

ilmtan dan tidak menyukni belenggu. Dia berknta, "Aku tidak

mengetahuinya kecuali dia menyandarlannya kepada Nabi SAW'")

Al Bazzar berkata, "Diriwayatkan dari Muhammad dari

banyak jalur. Kami mengemukakannya di sini dari riwayat Yunus

karena baiknya penyandaran Yunus kepada Muhammad bin sirin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Majah meriwayatkan hadits

tentang ikatan secara mawhul dzr- marfu' dari jalur Abu Bakar Al

Hudzali, dari Ibnu Sirin, tapi Al Hudzali adalah lemah. Sedangkan

riwayat Hisyam, Ahmad mengatakan, .5i ,it:t, rigi ,o\"tA i.*iE'V
ri1 ,i6 ;*t # lo' ,p Ut tr ,o;i ej t* ,u--y n # r qu U.\

..,-*.1' .. tp' ,J ,.iJ' *ft Lp, .. u:fit 6"'t3t q#r ..'oc:1t ,aVt

'e";g.it byj $!ri (Yazid bin Harun menceritakan kepada kami,

Hisyam -yabti lbnu Hassan- membeitahukan kepada kami dari

Muhammad bin Sirin, dai Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Bila zaman telah dekat ...." "Mimpinya orang beriman

...." "Aht menlrukni mimpi tentang ikntan -.'." "Mimpi ada tiga

macam....') Jadi, dia mengemgkakan semua redaksi hadits tersebut

secara marfit'. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari

riwayat Makhlad bin Al Husain, dari Hisyam.

Al Khathib dalam krtab Al Mudraj menukil dari jalur Ali bin

Ashim, dari Khalid dan Hisyarn, dari Ibnu Sirin secara marfu'. Al

Khathib berkata, "Semua redaksi haditsnya marfu', hanya saja

penyebutan tentang ikatan dan belenggU merupakan perkataan Abu

Hurairah yang disisipkan ke dalam haditsnya. kri dijelaskan oleh

Ma'mar dari Ayyub."
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Abu Awanah menukil kisah tentang ikatan dalam kitab Ash-

Shahih dari jalur Abdullah bin Bakar, dari Hisyam, dan dia berkat4

"Yang benar, bahwa ini berasal dari perkataan Ibnu Sirin, karena

Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Hammad bin Zaid, dari

Hisyam bin Hassan dan Ayyub, semuanya meriwayatkannya dari

Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, orjlt uVt ti1
(Bila zaman telah dekat). Setelah itu dia mengemukakan redaksi

haditsnya, dan di dalamnya tidak menyebutkan Nabi SAW. Abu
Bakar bin Abi Syaibah pun meriwayatkannya dari Abu Usamah, dari

Hisyam secara mauquf dengan tambahan di bagian akhirnya, fi|51r
?y$r TAlre r+t' ,01;1,1t" Hurairah berkata, "Mimpi susu artinya

fitah.')
Sedangkan riwayat Abu Hilal, yang bernama Muhammad bin

Salim Ar-Rasibi, yang meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, tidak
sayat dapati maushul hingga sekarang. Imam Ahmad meriwayatkan
dalam kitab Az-Zuhd dan Utsman, dari Hammad bin Zaid, dari
Ayyub, dia berkata, "Aku mimpi melihat Ibnu Sirin terikat." Ini
mengesankan, bahwa dalam menakwilkan ikatan Ibnu Sirin
berpatokan pada hadits, lalu dia mendapatinya seperti itu."

Al Qurthubi berkata, "Walaupun status hadits ini masih

diperselisihkan antar marfu' atau mauquf, nrrmun maknanya shahih,
karena ikatan di kaki adalah peneguhan bagi yang diikat itu agar tetap

di tempatnya. Jika mimpi ini dialami oleh seseorang yang sedang

mengalami suatu kondisi, maka ifu menunjukkan bahwa dia akan tetap

dalam kondisi tersebut. Sedangkan alasan tidak disukainya belenggu,

karena tempatnya berada di leher sebagai symbol hukuman, paksaan

dan penistaan, bahkan kadang dari situ diseret pada mukanya dan

diseret pada punggrmgnya, dan ini tercela baik secara syar'i maupun

tradisi. Jadi, mimpi belenggu di leher menunjukkan makna akan

terjadinya kondisi buruk bagi orang yang memimpikannya. Hal itu
akan tetap seperti itu dan tidak terlepas darinya. Terkadang itu terkait
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dengan agamanya, misalnya de,ngan melewatkan kewajiban agalna,

melakgkan kemaksiatan, tidak memenuhi hak-hak yang wajib

dipenuhi terhadap keluarganya karena dia mampu, dan terkadang juga

terkait dengan keduniaannya, misalnya tertimpa kesulitan berat dan

sebagainya."

27. Mimpi tentang Mata Air yang Mengalir

e;,o-i?ltet-,>ati!t *,*l i $ t*:G *
{fu'orLr* 6 ,v,Lju -*"r;a\t ,k lt J';:r'c-;-(.

,;C"$,ir.u;St ;5J' ,v"A\i*:jt r* ;!kt ;-.

,k *t J';:, *'}lu,,u.,t ;l G, ik d'A';,? t* P
't;)',$t A\:li ,,;,ilt 6'a-A )t z;| ,irli ,{,'t *v\t
'ti'rL rl|,iu .ari e.t'rf y ,'.i t$rrJ rlj:)v .?nt *71

?nr ,j-; lnt J'yrq ,sf * i;, ,f, o3.'d?.,i ,Uv

.d e;;'^rc 4$,Jdd:i;'-'!i *:t *L
7018. Dari Kharija?r bin ZndbinTsabit, dari Ummu Al Ala'

-salatr 
seorang wanita dari golongan mereka yang berbaiat kepada

Rasulullah SAW- berkata, "Utsman bin Mazh'un terundi pada kami

ketika golongan Anshar mengundi tempat tinggal kaum Muhajirin.

Dia menderita sakit dan kami pun merawatnya hingga meninggal.

Kemudian kami mengafaniya dengan pakaiannya, lalu Rasulullah
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SAW masuk ke tempat kami, lalu aku berkata (kepada Utsman),
'Rahmat Allah atasmu wahai Abu As-Sa'ib, kesaksiarku atasmu,

sungguh Allah telah memuliakanmu'. Maka Rasulullah SAW
bersabda, 'Apa yang membuatmu tahu?'Aku berkata, 'Aku tidak tahu,

demi Allah'. Beliau bersabda, 'Adapun dia, maka telah datang
kematian kepadanya. Dan sungguh alat mengharapkan kebaikan dari
Allah baginya, dan demi Allah alat tidak tahu -padahal alat
Rasulullah- apa yang akan dilalrukan terhadapku dan tidak pula
terhadap kalian'."

Ummu Al Ala' berkata, "Demi Allah, setelah itu aku tidak
pernah mensucikan seorang pun." Dia juga berkata, "Kemudian aku
bermimpi bahwa Utsman mempunyai mata air yang mengalir, lalu aku
menemui Rasulullah sAw dan menceritakan mimpi itu kepada beliau,
maka beliau pun bersabda, 'Itu adalah amalnya yang mengalir
untuknya'."

Keteransan Hadits:

(Bab mimpi tentang mata air yang mengalir). Al Muhallab
berkata, "Mata air yang mengalir mempunyai beberapa arti. Jika
airnya jernih maka ditakwilkan sebagai amal shalih, jika tidak jernih
maka tidak demikian." 

I

Yang lainnya berkata, 'Mata air yang mengalir adalah amal
yang mengalir (pahalanya), yaitu berupa sedekah atau perbuatan baik
yang pernah dilakukan oleh orang yang kini masih hidup atau pun
yang sudah meninggal."

Ada juga mengatakan, mata air adalah nikmat, keberkahan,
kebaikan dan pancapaian cita-cita jika orangnya biasa menjaga
kehormatan diri, tapi jika tidak menjaga kehormatan ini, maka itu
adalah musibah yang menimpanya sehingga ditangisi oleh
keluarganya.



'#.;ilar ,*t i$itilp loari (Immu At Ata'-satah

seorang wanita dari golongan merela-\ Pada pembatrasan tentang

hijrah telatr dikemukakan, bahwa dia adalah ibunya Kharijah binZaid
yang meriwayatkan hadits ini dariny4 dan batrwa hadits ini

diriwayatkan juga dari jalur Abu An-Nadhr, dari Kharijah bin Zaid,

dari ibunya Saya juga telatr menyebutkan nasabnya di sana beserta

nama dan julukannya. Dari situ dapat disinipulkan, bahwa orang yang

mengatakan , €P)uifly ej $otot seorang wanita dari golongan

merel<a) adalah Az-Z;'thi yang meriwayatkan hadits ini dari Kharijah

bin Zaid. Dalam bab 'Mimpinya Wanita" telah dikemukakan hadits

dari jalur Aqil, dari Ibnu Syihab dan Kharijatr, .lr;e!'!i U'a|?yr5ir ii i'l

'AiPi ?rj{l; ht .} I' J?:?;-u. (Bahwa (Jmmu Al Ala' 
-seorans

wanita dari golongan Anshar yang berbaiat lc.epada Rasulullah

SAW- mengabarlmn kepadanya). knaln Ahmad dan Ibnu Sa'ad

meriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya terdapat Ali bin Zaid

bin Jad'an 
-periwayat 

yang memiliki kelematran-, dari hadits Ibnu

Abbas, dia berkat 
^, 

'tJoJr'OJj ,* ,'^ir;YU'6 9:fu "i.'owL'e6 t:J

(Ketika (Jtsman bin Mazh'un meninggal, isterinya berkata, "Selamat,

surgalah bagimu.') Setelatr itu dia mengemukakan redaksi seperti

kisah ini.

l;rfa?h 'Ji1 $sterinya) perlu ditinjau lebih jauh, karena

kennurgkinarmya yang dicantgmkan adalatr, i?-r-yi:-jd (Seorang

peremryan berkata) tanpa menyebutkan kata ganti, maksudnya adalatr

Urnmu Al Ala'. Munglin Ibnu Maztr'un menikahinya sebelum Zaid

bin Tsabit, dan mungkin juga mernang redaksinya berbeda. Ibnu Sa'ad

meriwayatkan dari riwayat Mursal Zaid bin Aslam dengan sanad yang

hasan, dia mengatakan, ,)it $W'P) *oh, & l' 
',):h'?

.-;tJr 6 s-'zZit'cn ,'4h :F;9 itti pfu i. oUlL Dw (Rasutullah SAW

mendengar seorang perempuan tua yang berkata tentang jenazah

[Jtsman bin Mazh'un dari balik jenazahnya, "Selamat, surgalah
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bagimu, wahai Abu As-Sa)D.') Setelah itu dia menyebutkan kisah

yang menyerupai tadi, dan di dalamnya disebutkan, lt ,).p bi 9,3.;
i'y::},rr '...-;.i (Cutatptah engkau mengatalmn bahwa dia mencintai

Allah dan Rasul-Nya).

4:J (Terandi pada trami).Penjelasannya telah dipaparkan

pada bab "Mengundi Hal-hal yang Rumit". Dalam riwayat Ibnu Sa'd

yang berasal dari jalur lainnla dari Ma'mar disebutkan, ]t2!ti 'egi

;ytk;j i.# a;*i;&*Fy& d:s'iifrlf e* (Kaum

Anshar berebut untuk menempatkan merekn [kaum Muhajirin] di
rumah-rumah mereka sampai-sampai mereka mengundinya. Lalu
terundilah Usman bin Mazh'un untuk kami). Maksudnya, hasil
pengundiannya menyatakan bahwa Utsman bagran kami. Demikian
juga penafsiran pada riwayat asalnya dan saya kira itu berasal dari
perkataan Az-Ztrhri atau sebelumnya.

](dli tSfr'$ lXeti*a golongan Anshar mengundi). Dalam

riwayat Abu Dzarr dari selain Al Kaslmihani dicantumkan dengan

katai;,r-j(. Sedangkan dalam riwayat Aqil disebutku, ,i..r*!+7jr r],ij1
b:jt 1Ue^Uagi pengundian ftempatJ traum Muhajirin).

,'!t t i- ,^.-i -z^ 7

eU ,s-:;6]f,ii G3a6 (Dia kemudian menderita sakit lalu

kami merawatnya hingga meningga[). Dalam redaksi ini ada kalimat
yang dibuang, perkiraannya adalah lalu dia tinggal di tempat kami,
kemudian dia menderils 5ekit, maka kami pun merawabrya. Sementara

dalam riwayat Aqil disebutkan de,ngan redaksi, 9't-:b;'d'uAL A $t
*'e:; f:r-J *i &i,ur1if d 

"$:lli 
(Lalu terundilah (Jtsman bin

Mazh'un bagi kami, maka lcami pun menempatkannya di rumah-
rumah lrnmi. Lalu dia mengalami sakit yang akhirnya menyebablan

dia meningga[).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Utsman bin Mazh'un meninggal
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pada bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriyah. Seperti itulah catatan yang

ditulis oleh Ibnu Sa'ad dan lainnya.

Keterangan tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadits

ini telatr dikemukakan di awal pembahasan tentang jenazah, juga

penjelasan tentang sabda beliau, l;rrQ-6 (apa yang akan dilakukan

terhadapnya) serta perbedaan pendapat seputar masalah itu.

Tentang sabda beliau di akhir hadits ini, Lj €{'d;b'!ri (ttu

adalah amalnya yang mengalir untulorya), ada yang berpendapat

bahwa kemungkinannya Utsman mempunyai suatu amal yang

pahalanya masih terus mengalir, seperti pahala sedekah. Namun

Mughlathai mengingkarinya dan berkata, "Utsman tidak mempunyai

satu pun dari ketiga amal (yang mengalirkan pahala hingga setelatr

meninggal) yang disebutkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairatr

secara marfu ;-, ll *'fl4eiT l,l c:6 rs1.(Bila anak Adam

meninggal maka terputuslah amalnya keanali dari tiga)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini tidak bisa diterima"

karena Utsman mempunyai anak shalih yang turut serta dalam perang

Badar dan peperangan-peperangan setelalrnya, yaitu As-Sa'ib, dia

meninggal pada masa khilafah Abu Bakar, dan itu adalatr satu dari

ketiga hal tersebut. Selain itu, Utsman sendiri termasuk orang kaya

(berharta), sehingga tidak jauh kernungtinan dia mernpunyai sedekah

yang pahalanya terus mengalir hingga setelah dia wafat. Ibnu Sa'ad

meriwayatkan dat', Mursal Abu Burdah bin Abi Musa, dia berkata,

6,:,F r1r:5'di p:, * il' ,Ji 4, :u.rb giu, i.t@il;t'c.tes
t'g iii Ljf ,Uui .W.'u ;il ,/:j,.1 ci tg,[ (Isteri (Itsman bin

Mazh'un masuk ke tempat para isteri Nabi SAW, lalu mereka melihat

penampilannya, maka mereka berkata, "Ada apa denganmu? Di
lralangan Quraisy tidak ada orang yang lebih koya daripada

suamimu." Dia pun berkata, "Kalau malam hari, dia senantiasa

shalat malam-')
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Kemungkinan juga, maksudnya adalah amal Utsman bin
Mazh'un yang melakukan penjagaan dan pengawasan saat jihad
menghadapi para musuh Allall kare,lra dia termasuk orang yang
pahala amalnya terus mengalir seperti yang dinyatakan dalam kitab
As-Sunan dan dinilai shahih oleh At-Tirmidri, Ibnu Hibban dan Al
Hakim dari hadits Fudhalah bin Ubaid s@ara marfu', ,*'#- * F
.-:it #,',y u?"i yqt f- uj7i'd;&'r) P-'rtg ,!t E G yt$,'ri*'(Setiap 

mayat ditutup sesuai dengan amalnya keatali orang yang
melakukan penjagaan di jalan Allah, maka sesungguhnya amalnya
dikembangkan hingga Hari Kiamat dan diamankan darifitnah kubur\.

Hadits penguatnya diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan

AlBazzar dari hadits Salman secara marfi.', ? ht W g-N, yl-tU,
.l' Sjr ',eti|F;x"i.i giJ,'fu # ,s?'a6 o{s ,yej ii, fV "u

(Berjaga-jaga sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada
puasa sebulan beserta shalat malamnya. Bila dia meninggal maka

fpahalal amal yang telah dilalatkannya akan mengalir dan terjaga
dari orang-orang yang memfitnah). selain itu, masih ada hadits-hadits
lainnya yang menguatkannya. Jadi, perihal Utsrnan bin Mazh,un
dibawa ke situ, sehingga ketidakj elasannya menj adi terungkap.

' 
28. Mimpi Menimba Air dari Sumur hingga Orang-Orang puas

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW

,l-.i *ht & lt J';', JG,Jc t1i:;ht ,*, ; i, *
S:tt f ';)'.t"G ,:;Li F'l ;,L\tw Lii f * (r,;.

*t;v?', ,t-* Ct *;;,^ ,:;t;;

a

I

fl

li

$

i
FATEI'L BAARI _ 529



ijr r;i-f # "'; \t'r-*i;i* y'i G':, 6ii't" tit L?
I'-o. .( oHJ_-* li iru

7}lg. Dari Ibnu lJmar, tlia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda 'Ketikn alat sedang di pinggir sebuah sumur menimba air

darinya, tibaliba Abu Bakar dan (Jmar mendatangilat kemudian Abu

Bakar mengambil ember lalu menimba setimba atau dua timba, dan

dalam penimbaannya itu ada ftelemahan, setelah itu Allah

mengampuninya. Kemudian lbnu Al Khathtahb mengambilnya dari

tangan Abu Bakar, lalu ember itu berubah meniadi ember besar di

tangannya. Maka alat tidak pernah melihat orang lamt di antara

manusia yang dapat menimba seperti timbaannya, sampai-sampai

manusia mengistirahatkan (ternak) di kandangnyar ."

Keteransan lladits:

ti{l; h' * 4, f i;-} lti: (Diriwayatkan oteh Abu

Hurairah dari Nabi SAln.Hadits ini diriwayatkan secara mashul oleh

penulis dari haditsnya pada bab berikutnya.

qL*t i* sI$.lxetika alat sedang di pinggir sebuah

sumur menimba air darinya). Maksudnya, mengeluarkan air darinya

dengan suatu alat, seperti ember. Dalam hadits Abu Hurairah yang

dikernukakan pada bab berikubrya disebutkan , ':JjS *t # * ';::;
tnr rr:r Jtli'r*:p (Alar bermimpi melihat diritru di pinggir sebuah

sumur, Sementara di atasnya ada sebuah ember, lalu aleu menimba

darinya sebanyak yang dikehendaki Allah). Sementara dalam riwayat

t Maksudnya, memberi minum unta-unta mereka sampai kenyang sehingga

beristirahat di kandangnya.
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Hammam disebutkan, ,J, ?t g;( ,ps- ,* ,! c.'-'rt gfu bermimpi

bahwa alat berada di sebuah telaga sedang memberi minum kepada

orang-orang). Setelah memadukan riwayat-riwayat tersebut dapat

ditarik kesimpulan bahwa i, olit adalah sumur yang tanahnya dibalik,

sedangkan 6ay:Jt adalah kolam di pinggir sumur yang disediakan

untuk minum unta, sehingga tidak ada kontradiksi satu sama lain.
, , t . or- . ''F') r-Si.'fr G,,L+ :! (Tibaaiba Abu Bakar dan Umar

mendatangilat). Dalam riwayat Abu Yunus yang berasal dari Abu
Hurairah disebutkan,i:,lr t'i'nt f i g:6 (Kemudian Abu

Bakar mendatangiku, lalu Abu Bakar mengambil ember itu).

Maksudnya, ember yang digunakan oleh Nabi SAW untuk menimba

air. Sementara dalam riwayat Hammam yang akan dikemukakan

setelah ini disebutkn, n-;7-)i:lt & f l'it6 (Latu Abu Bakar

mengambil embernya darilat agar aku beristirahaf). Dalam riwayat
Abu Yunus disebutkan, *|A (Untuk mengistirahatku). Sedangkan

permulaan hadits Salim yang berasal dari ayatnya pada bab

berikutnya disebutkan , tW u'tg 4L (Alru bermimpi melihat orang-

orang berkumpul), tanpa menyebutkan cerita tentang penimbaan air.

Selain itu, dalam riwayat Abu Bakar bin Salim yang berasal dari

ayahnya disebutkan,'rr* !nr# ,;b Lli ,i #, eLisf lnagaimanq

menurutmu tentang mimpi bahwa aku menimba air dari sumur
dengan sebuah ember kecit) lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya
menyerupai hadits yang dinukil oleh Abu Awanah.

i;5 il qis L# (Latu beliau menimba setimba atau dua

timba). Demikian redaksi yang disebutkan di sini, dan seperti itu juga
dalam riwayat mayoritas periwayat. Sedangkan dalam riwayat
Hammam disebutkan, ;.;5 (Dua timba) tanpa keraguan, dan begitu

pula redaksi dalam riwayat Abu Yunus. Kata adz-dzanuuD berarti
ember yang penuh dengan air.
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",Ji* l:t d: (Dan dalam penimbaannya itu ada kelemahan)'

penjelasannya telatr dipaparkan berikut perbedaan talorilannya di

akhir judul tanda-tanda kenabian pada pembatrasan tentang keutamaan

Umar.

'^J ht-$, (Kemudian Allah mengampuninya)' Dalam riwayat-

riwayat tadi disebutkan dengan redaksi, J';X-?nr1 1a'n Allah

mengamPuninYa)-

* nj l.- u qf,-jt s.t vi?i f (Kemuaian lbnu Al Khaththab

mengambilnya dari tangan Abu Bakar)' Demikian redaksi yang

dicantumkan di sini, dan tidak menyebutkan seperti itu ketika

menyebutkanAbuBakarmengambilemberitudariNabiSAW.kti
rnengisyaratkan batrwa umar menjabat khilafah berdasarkan pesan

Abu Bakar kepadanya. Beda halnya dengan Abu Bakar' karena

kekhilafa}ranyangdipikulnyatidakberdasarkanpesanyangjelasdari
NabiSAW,tapiadasejumlahisyaratyangmengarahkesituyang
mendekati Pesan Yang jelas'

J.f g#- 4UO'fuA (Lalu ember itu berubah menjadi ember

besar). Maksudnya, ember itu berubah menjadi ember besar' Kata

gharban adalah lawan kata dari asy-syarq (Timur)' Ahli bahasa

berkata, "Kata al gharbu adalatr ember besar yang terbuat dari kulit

sapi. Jika huruf ra'-nya diberi harakatfathah maka itu artinya air yang

mengalir di antara sumur dan kolam'"

IbnuAt-TinmenukildariAbuAbdilMalikAlBauni,bahwa
kata al gharbu artinya segala sesuatu yang tinggi' Diriwayatkan dari

Ad-Dawridi,diaberkata,..Maksudny4emberituberubahbagiandasal
dalamnya hingga memerah karena sering digunakan menimba air'"

IbnuAt-Tinberkata,..Pandanganinidiingkariolehparaahli
ilmu dan dikembalikan kepada yang mengatakannya'"

e-fr J * Wo*" aht tidak pernah melihat orang tuat)' Ejaan
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dan penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang

keutamaan Umar. An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Musa

bin Uqbalr, dari Salim, dari ayahnya, u; ,g* #) *i, ,g#',)ti
'*\\ ,Jwi sL#r r :Lii .e:,J,6 t}6.,iLl (Hajjaj berkata, "Aku

pernah bertanya kepada Ibnu Juraij, "Apa itu istahaala?" Dia
menjawab, "Kembali." Alcu bertanya lagi, "Apa itu abqari?" Dia
menjawab, "Orang yang diupah.') Penafsiran kata abqari dengan

orang yang disewa adalatr janggal.

Abu Amr Asy-Syaibani berkata, "Kalimat abqari al qaumi

artinya pemimpin kaum, orang kuat dan pembesar mereka."

Al Farabi berkata, "Kata al abqari berasal dari kalangan laki-

laki yang paling teratas."

Al Azhari menyebutkan, bahwa al abqari adalah nama suatu

tempat di pedalaman. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah

nama suatu negeri yang menghasilkan permadani halus, lalu

digunakan sebagai sebutan untuk segala sesuatu yang baik dan segala

sesuatu yang menonjol (kualitasnya baik atau kualitasnya di atas rata-

rata). Abu Ubaid menukil, bahwa itu termasuk negeri jin. Kata itu
menjadi permisalan untuk setiap hal yang dinisbatkan kepada sesuatu

yang berharga.

Al Farra' berkata, "Kata al abqari artinya pemimpin dan setiap

hal yang megatr yang berupa binatang dan perhiasan; dan diletakkan

permadani di atas, lalu mereka menggunakannya sebagai sebutan

unfuk segala sesuatu yang nilainya besar."

Dalam riwayat Aqil disebutk *, qtlAr o-l! LF L/- (Yang

dapat menimba seperti penimbaan lbnu Al Khaththab). Sedangkan

dalam riwayat Abi Yunus disebutkan , * ,sVi , *,tLj 31 * (Mota

alat tidak pernah melihat timbaan seorang ,ro ,onf lebih lant
darinya).



*'g,A, +* .i- (Sampai-sampai manusia mengistirahatkan

fternakJ di lcandangnya). Kata al athan adala]r sesuatu yang

dipersiapkan untuk minum di sekitar sumur berupa kandang-kandang

unta. Yang dimaksud dengan a:-,-b di sini adalah unta beristirahat di

kandang. Kata al athan digunakan untuk unta seperti halnya kata al
wathan (tanah air) digunakan untuk manusia, tapi tempatnya berlokasi
di sekitar kolam (tempat minum). Dalam riwayat Abu Bakar bin
Salim, dari ayatrnya yang dinukil oleh Abu Bakar bin Syaibatr

disebutkan, *, t.;. r:bi./t-3 t rs\ r r* (Samp ai-s amp ai manus ia

kenyang minum dan mengistirahatkan [ternakJ di lcandangnya).

Sedangkan dalam riwayat Hammam disebutkan, j,p € Lfr Jl &
';et- 

"o;Sri./gr 
(Maka dia tents menimpa hingga orang-orang

kembali sementara kolamnya tetap penuh [dengan atrD.Da]am
riwayat Abu Yunus disebutkan,'fA- $fi; lfenuh meluber).

Al Qadhi Iyadh berkat4 "Konteks hadits ini menunjukkan
bahwa maksudnya adalatr k*rilafah Umar. Ada juga yang meogatakan
bahwa maksudnya adalah khilafatr mereka berdua, karena Abu Bakar
terlebih datrulu menghimpun persatuan kaum muslimin dengan
menghalau golongan murtad, dan beberapa penaklukan yang dimulai
sejak masanya, kemudian beralih kepada Umar. pada masa
khilafahnya terjadi banyak penaklukan, sehingga Islam pun semakin
menyebar dan pondasi-pondlsinya semakin kokoh. "

Yang lain berkat4 "Malma besarnya ember di tangan Umar
berarti ban>ak penaklukan yang berhasil dilakukannya, dan makna
ii,i,yadalatr berubatr dari kecil menjadi besar."

An-Nawawi berkat4 "Mereka mengatakan, bahwa mimpi
adalalr perumpamaan terhadap apa yang akan dialami oleh kedua
kfialifah berupa ditampakkannya hasil-hasil yang baik dari mereka
berdua dan orang-orang memanfaatkaimya. Semua itu diarnbil daxi

Nabi SAW, karena beliaulah yang merintis, lalu melaksanakannya
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dengan baik dan mengukuhkan pondasi agama" kemudian beliau

diganti oleh Abu Bakar, yang mana dia menb€,rantas dan me,lrumpas

kaum murtad, lalu Abu Bakar diganti oleh Umar, sehingga Islam pun

semakin meluas di masanya. Beliau mergumpamakan perkara kaum

muslimin dengan area di tepi sumur dengan air di dalamnya, kare,lra

kehidupan dan kemasalahatan mereka, dan mengumpamakan

pengambilan air dan pemberian air untuk mereka dari sumur itu untuk
pemenuhan kemaslahatan mereka"

,#-A (Untuk mengistirahatkanh) me,njelaskan bahwa

khifalah Abu Bakar muncul setelah Nabi SAW wafat, kare,na

kematian merupakan istirahat dari beban dunia dan kelelahannya" I^alu

Abu Bakar menangani perkara umat beserta segalaperihal mereka

ULJ ,rJ ,ii (Dan dalam penimbaannya itu ada kelemahan),

tidak terkait dengan keutamaarurya, tapi menrprkan informasi tentang

pendeknya masa kekuasaarutya. Sedangkan masa kekuas:ulll Umar
cukup lama, sehingga manusia bisa mengasrbil banyak manfaat, dan

wilayah kekuatan Islam pun melebar dengan banplmya penaklukan-
penaklukan, pemekaran perkotaan dan pembangunan gedung-gedrmg.

r..j'g-h$ (Dan Allah mengampuninya), bukan berarti ada

kekurangan padany4 dan tidak mengisyaratkan adanya dosa padanya,

tapi merupakan kalimat yang biasa mereka ucrykan untuk menopang

perkataan semacam ini. Hadits ini mengandung pemberitahuan

tentang khilafah Abu Bakar dan Umar, sahnya kekuasaan mereka serta

banyaknya manfaat bersama mereka. Hal itu memang terjadi seperti
yang beliau sabdakan.

Ibnu Al Arabi berkata, 'Yang dimaksud de,ngan e,mber

bukanlatr menunjuk*an makna bagran yary teftatas, tapi maksudnya

adalah menguasai sumur."

Dalam riwayat tersebut disebutkan,iS. !+(dengan ember

kecil), ini mengisyaratkan batrwa e,lnber itu sebelumnya kecil
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kemudian menjadi besar. Abu Dzarr Al Hari menukil dalam l<ttab Ar-

Ru'ya dari hadits Ibnu Mas'ud menyerupai !r-adi!s.bf .ini, tapi di

bagran akhirqra diamenyebutkan, #:'!l;.ili Uj :'Sa 
1J.';3 

Ua-i'i6

3f-jiir 6:* U.S ,'J'6 .'* *l*. Qal<wilkanlah, wahai Abu Bakar' Dia

berkata, "Alan memegang urusan [umatJ setelahmu dan setelahlnt

[urusan . umatJ dipegang oleh (Jmar." Beliau bersabda,

,,Demikiantahlah penalewilannya adalah kehtasaan.") Namun di

dalam sanad-nyaterdapat Ayyub bin Jabir, yang divonis dha'if, darr

tambatran ini munkar. Hadits ini diriwayatkan juga dari jaiur lainnya

dengan tarnbahan.

Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkannya dan dipilih

oleh Adh-Dhiya, dari jalur Asy'ats bin Abdunahman Al Jarmi, dari

ayahnya, dari Samuratr bin Jundub , tJs'oiS U-L j!' J?3U iSs'A3 oi

3J6';e,*'i ,ir*" t;.?a*W,q'nb F i;W YJl ;x;i
V ;E'j;#,? af W,t "ir:ti'au;L ;E i,:Cbi ;' a:u q;ta,

,? W *'g!Ary"*$$ W."t;it lnat'wa seorang lelaki berpata'

,,wahai Rasulullah, alat bermimpi seolah-olah ada sebuah ember

yang diulurkan dari langit, kemudian datanglah Abu Bakar lalu dia

memegang kedua gagangnya lantas minun darinya dengan lemah.

setelah itu datanglah (Jmar kemudian dia memegang kedua

gagangnya, lalu minum hingga kenyang' Selaniutnya datanglah

(Jtsman lremudian dia memegang kedua gagangnya lalu minum

hingga kenyang. Kemudian datanglah Ali lalu 
'nemegang 

kedua

gagangnya namun terlepas dan adayang tercecer dar:inya'')

hri menjelaskan batrwa yang dimaksud dengan penimbaan

yang lemah dan penimbaan yang kuat adalah penaklukan-penaklukan

dan harta rampasan perang' rata !ii' artinya diulurkan ke bawah'

r4$r* artinya kayu yang ditempelkan di bibir ember saling

berhadapan rmtuk mengikat ember. 'Jt--t artinya memenuhi tulang

i

I

I
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rusuknya, kiasan terhadap kondisi kenyang. '*rjji artinya dicabut

darinya lalu berantakan sehingga sebagiannya atau seluruhnya

tef atuh.

Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits Samurah bertentangan dengan

hadits Ibnu Umar, sebab keduanya merupakan dua hadits yang

berbeda."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, poin kedua bisa dijadikan sebagai

sandaran, karena hadits Ibnu Umar menyatakan bahwa yang bermimpi

itu adalah Nabi SAW, sedangkan hadits Samurah menyatakan batrwa

seorang lelaki mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa dia bermimpi.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits Abu Ath-Thufail sebagai hadits

penguat terhadap hadits Ibnu Umar dengan tambahan, U*'r;b "crt;i

* ei\j- (Lalu berdatanganlah lcepadalat domba-domba hitam dan

domba-domba putih), dan di dalamnya juga disebutkan, ij-lr ijj6
';;it p;iti qjJt (Maka alat pun menah,yilkan yang hitam adalah

bangsa Arab sedangkan yang putih adalah non Arab). Dalam kisah

Umar disebutkan,isyrjr 6tt eflt't',i (On kemudian memenuhi

kolam dan memberi minum yang datang hingga kenyang). Perbedaan

lairurya, bahwa hadits Ibnu Umar menyebutk *, -lt b4 ,tJt LF
(Penimbaan air dari sumur) sedangkan hadits Samurah menyebutkan

turunnya air dari langit.

Keduanya adalah dua kisah yang berbeda, namun masing-

masing saling menguatkan. Kisah hadits Samurah lebih dulu terjadi,
yakni kisah turururya air dari langit ymtg merupakan sumber
perbendaharaannya, lalu ditempatkan di bumi sebagaimana yang

diisyaratkan oleh hadits Samurah, setelah itu air itu dikeluarkan
dengan ember seperti yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar. Hadits
Samwah menjelaskan bahwa pertolongan dari langit turun bagr para

lhalifah, sementara hadits Ibnu Umar menjelaskan bahwa penguasaan

mereka terhadap perbendatraraan bumi di tangan mereka. Keduanya
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jelas me,nuqiul*an tentang penaklukan-penaklukan yang telah mereka

lalarkan. Dalam hadits Samurah disebutkan tambahan yang

menunj'rkkan te,ntang apa yang dialami oleh Ali, seperti fitnatr dan

pertikaian. Orang-orang ketika itu sepakat menentangnya, hingga

penduduk Jamal pun keluar memeranginya sementara Muawiyah tetap

bertahan bersama warga Syam. Setelah itu mereka memerangi Ali di

shifa4 ke,mudian ketika hampir me,ngalahkan Mesir, muncullah

golongan Hanrriryatr melawan Ali, sehingga selama masa khilafahnya

tidak pernah ada istiratrat. Mimpi tersebut adalah perumpamaan

terhadap kondisi yang dialami oleh keempat t*ralifbh tersebut.

29. Mimpilllenimba setimba dan Dua Timba dari Sumur dengan

Lemah

,ta,ii, fr "J,f 
* ) * ?ot,p U, fS:.,,* *J'* t'p *

s.'i ,.ts i.$\l t$ L" f 'l i* d:ri:,"3.t utlt'*al, :Jv

i;L d,,;j ur;tu -tiJr'i.t ?o'; .:i #- i" t,!--ir*

"bl ,fi, 
+? &'ti ,ti. u ,-r6t u

7O2O.Dai Sal;, U* ayahnya mengenai mimpi N"Ui SAW

tentang Abu Bakar dan Umai, beliau bersabd4 "Aht melihat manusia

berhtmpul, lalu Abu Bakar berdiri kemudian menimba setimba atau

dua timba, sementara Wda penimbaannya ada lcelemahan, dan Allah

mengamlnminya. Kemudian lbnul Khaththal bangkit, makn ember itu

pun berubah menjadi ember besar. Maka aht tidak pernah melihat

orang dopot menimba seperti dia menimbanyanya, sampai-sampai

manusia mengistirahatkan (ternak) di kandangnya -"
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\, * ;nt J'yr'oi;;li;; t:.ilf q" ,t.ti qW it ,f
W,.*?,I;*, i) J" 4?, p.r: r:ifi:JG *,, *?
d') ;;t'r't G.';; w L'p ii c-ri ;t t;*i f ,h, it" c

,orL;, ;';i a*1u t;; UU-t'; f A\t, ,Li.a s'j
.ruJ' a? & 

=wt 
i ; L'i tf /61 

'd ti+'ri C
*,

7021. Dari Ibnu Syihab, Sa'id mengabarkan kepadaku, bahwa

Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di tepi sebuah

sumur yang di atasnya ada sebuah ember, lalu aku menimba air
darinya sebanyak yang dikehendaki Allah, kemudian lbnu Quhafah
mengambilnya,lalu dia menimba setimba atau dua timba, dan dalam

penimbaannya itu ada kelemahan, dan Allah mengampuninya.

Kemudian ember itu berubah menjadi ember besar, lalu Umar bin

Khaththab mengambilnya. Maka alat tidak pernah melihat orang kuat

di antara manusia yang dapat menimba seperti Umar bin Khaththab,

s amp ai - s arup a i m anus i a m en gi s t ir ahat kan (t ern ak) di kan d an gny a."

Keterangan Hadits:

(Bab mimpi menimba setimba dan dua timba dari sumur

dengan lemah). Maksudnya, dengan kelemahan dalam menimba. Pada

bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar dan hadits

Abu Hurairah yang semakna.

F: o-toitt ,k 4t qi f (Mengenai mimpi Nabi SAW).

Terkesan seakan-akan tabiin itu (Salim) telah mengemukakan

pertanyaan mengenai hal itu, lalu satrabat tersebut (ayahnya)

memb eritahukan kepadanya.
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';Ct 
ft O] r!. (Tentans Abu Bakar dan Umar). Maksudnya,

tentang permasalahan yang terkait dengan masa k*rilafah mereka

berdua.

'.if'J, i6 (B eliau b ers ab da, " Alat melihat.' ) Y ang mengatakan

ini adalatr Nabi SAW, sedangkan yang menuturkan kisatr ini adalah

Ibnu Umar.

l;.'liw a'j,i,,iiyoor Lj-lt (Alat melihat manusia berlwmpul,

lalu berdiilah Abu Bakar). Ini adalatr ringkasan kisatr yang telalt

dijelaskan dalam hadits sebelumnya, bahwa Nabi SAW terlebih

dahulu menimba air dari sumur, kemudian Abu Bakar datang.

Keterangan tentang pelajaran yang dapat diambil dari kedua hadits

bab ini telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang bermimpi

batrwa dirinya mengeluarkan air dari sumur akan memegang

kekuasaan yang besar dan masa jabatannya sesuai dengan banyak atau

sedikitnya air yang dikeluarkarurya.

Mimpi tentang sumur ditakwilkan juga sebagai perempuan,

dan apa yang keluar darinya ditakwilkan sebagai anak. krilah yang

dijadikan patokan oleh para atrli takwil mimpi, dan mereka tidak

melemahkan yang sebelumnya, padahal itu yang selayaknya dijadikan

acuan. Tapi nantinya diukur berdasarkan kondisi orang yang menimba

air dalam mimpinya.

30. Mimpi Beristirabat

j:" htj:' ,su,jrt& hr or;ali6 r fi tk *
G,Gu ,J6t ;21,i '?; JL ,j U'(., r.E d rl ,,rL; *e \,
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cilJz y'; e) ;;t L? ,,4/e* u j:at't;1u k I
u6t j; ;- Li J;"C + -G1u 7Ut it ,-iu .{';*?'tt

'Hrt" e"-#b
7022. Dari Hammam bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ketika aku sedang tidur, aku

melihat diriku di sebuah telaga sedang memberi minum orang-orang.

Lalu Abu Bakar datang kemudian mengambil ember dari tanganlat

untuk mengistirahatkanku. Lantas dia menimba dua timba dan pada

penimbaannya ada kelemahan, dan Allah mengampuninya. Setelah itu
datanglah lbnu Al Khaththab, lalu dia mengambil (ember itu)

darinya. Dia masih terus menimba hingga orang-orang kembali

s ementara l<olamnya tetap penuh' ."

@:
(Bab mimpi beristirahat). Paru atrli ta'bii berkata, "Jika orang

yang beristirahat berada dalam posisi terlentang pada punggung, maka

perintatrnya kuat dan dunia di bawah tangannya, karena bumi
merupakan ternpat bersandar yang paling kuat. Beda halnya bila dia

tengkurap (telungkup), maka dia tidak mengetahui apa yang ada di
belakangnya."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Hammam

yang berasal dari Abu Hurairah mengenai mimpi Nabi SAW tentang

ember, di dalamnya disebutkan , 4";. €i-'c ibt'nt| f i ,teA
(Lalu Abu Baknr datang kemudian mengambil ember dari tanganku

untuk mengistirahatkanku). Keterangan tentang pelajaran yang dapat

diambil dari hadits ini telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

./dr dJi ,-rt- {" .ft .;3 (Atu melihat dirilat di sebuah

telaga sedang memberi minum orang-orang). Demikian riwayat

mayoritas, sedangkan dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani
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disebutkan dengan redaksi, $.b'J, ,P (Ot tetagalnfi. Redaksi pertama

dalam hal ini lebih utama. Seolah-olah beliau menimba air dari sumur

lalu menampungnya di telaga (kolam), sementara orang-orang

mengambil air itu (dari kolam) untuk temak dan diri mereka sendiri.

Jika riwayat Al Mustamli terpelihara, maka mungkin maksudnya

adalah telagabeliau di dunia, bukan telagabeliau pada Hari Kiamat.

31. Mimpi tentang Istana

4.:JGr;:;(tLi &)t iW G?l:JG qW;.t *
4?ri*,6 6 e.:Jv *t *b\t .u'lt {hi;& ,P
t;*it Li'A,*,f l.c ;y,:;; ilyt 6yi,1lir ;-.

a.

i;.,^';) iG .Oi l{; r? ir"-3.1t *.,At u'rA fis
-lnt J'y", q j?, ui Jl; 'o':lbi ,iu'd io,LAt'U ';L e

t'rvi

7023. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Sa'id bin Al Musayyab

mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: Ketika kami

sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ketika aku

sedang tidur, aht melihat dirilu di surga. Tibaaiba ada seorang

wanita yang berwudhu di samping sebuah istana, maka aht pun

bertanya, 'Milik siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Milik Umar

bin Khaththab'. Alcu kemudian ingat akan kecemburuannya, lalu alat

berbalik ke belakang' ."

Abu Hurairah berkatq "Maka Umar bin Khaththab menangis,

kemudian berkata 'Ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai

Rasulullah. Kepadamukah aku cemburu' ?"
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t-'ri ,*t *\t * it J';., JG,iG iur # t re ,f
'H ,*g ljG" y*'JJ, r'a!, ,is "a ;erA ttp;%t

,js .:ltp'n ;7i c ,tt otlat ,.t i t^Lii'oi # a d:-i
tnr .1-1 U'rvi'qLj

7024. Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "(Ketika) alcu memasuki surga, tiba-tiba alat menemukan

sebuah istana emas, lalu aku bertanya,'Milik siapa ini?' Mereka

menjawab,'Milik seorang lelaki dari sulcu Quraisy'. Maka tidak ada

yang menghalangilat untuk memasukinya, wahai Ibnu Al Khaththab,
kecuali kecemburuanmu yang alu ketahui'. Umar berkata, 'Apakah

kepadamu aku cemburu, wahai Rasulullah'?"

Keteransan ll,adits:

(Bab mimpi tentang istana). Para atrli ta'bir berkata, 'Mimpi
tentang istana ditakwilkan sebagai amal shalih, bila yang

memimpikannya ahli agama, jika yang mernimpikannya orang lain
maka tafsirannya adalah penjara dan kesempitan. Kadang mimpi
masuk istana ditakwilkan dengan menikatr."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu
Hurairah, 4"?t Cs si E ,J'6 *:t *?0, * il J?:'+""r"& ,r E
1-3;J o4 (Ketil<a kami sedang duduk di hadapan Rasulullah SAW,

beliau bersabda, "Ketika alat sedang tidur, alru melihat dirilat di
surga.') Dia meriwayatkannya dari riwayat Aqil, dari Ibnu Syihab.
Dalam riwayat Muslim dari Yurus bin Yazid, dari Ibnu Syihab

disebutkan dengan redaksi, }-tt if eU u:t r;*. (Ketika alat sedang

tidur, alru melihat dirilat).

":aVii;y6$ 
lrtOa-tiba ada seorang wanita yang berwudhu).
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Pada pembahasan tentang keutamaan Umar telah dikemukakan

nukilan dari Ibnu Qutaibah dan Al Khaththabi, bahwa kata "r-aE

adalah salah tulis, dan asalnya adalah iA,-" (cantik). Ibnu Qutaibah

berdalil bahwa surga bukanlatr negeri taklif (tidak ada pembebanan

syariat). Kemudiaan saya mendapati sebagian , 
dari mereka

menyangkalnya dengan berkat4 "Di surga tidak ada |Ja]J (wanita

buruk)."2 Sanggahan ini tidak dapat menyangkal argumen ibnu

Qutaibah, karena dia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

ia:tUt adalah wanita cantik sebagaimana yarrlg telah dijelaskan.

Kemudian dia berkata, "Adapun wudhu, maka tidak menutup

kemungkinan itu bisa terjadi."

Al Qurthubi berkat4 "Berwudhunya wanita itu untuk

menambah kecantikan dan cahayanya, bukan berarti menghilangkan

kotoran, sebab di surga semuanya bersih dari itu."

Al Karmani berkata "Kata tatawadhdha'berasal dari akar

kata al wadhaa'ah yang artinya kebersihan dan keindahan.

Kemungkinan juga dari al wudhuu' (wudhu). Ini tidak menolak

kemungkinan terjadinya wudhu di surga kendati surga bukan

merupakan negeri taklif, sebab boleh saja dilakukan tapi tidak sebagai

taklif;'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin maksudnya bukan benar-

benar berwudhu, sebab itu hanya mimpi sehingga hanya dianggap

sebagai perumpamaan tentang perihal wanita tersebut. Pada

pembahasan tentang keutamaan telah dikemukakan, bahwa wanita

tersebut adalah Ummu Sulaim, dan saat itu (ketika beliau

memimpikan kondisi ini), dia masih hidup. Ketika itu Nabi SAW

memimpikannya di surga di samping istana Umar. Jadi, takwilannya

adalah dia termasuk ahli surga berdasarkan pendapat mayoritas ahli

2 ia1-:, termasuk kata yang merrpunyai arti kebalikaq yakni bisa berarti

cantik/jelita dan bisa juga buruk rupa.
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ta'bir, bahwa orang yang mimpi melihat masuk surga, rnaka dia akan

memasukinya, apalagi bila yang memimpikan itu adalah manusia

yang paling benar. Mengenai wudhunya, ditakwilkan sebagai

kebersihannya secara riil dan maknawi, serta kesuciannya secara lahir

dan secara hukum.

Sedangkan keberadaannya di sisi istana Umar mengisyaratkan

bahwa dia masih hidup hingga masa k*rilafah Llmar, dan kenyataannya

memmg demikian. hi tidak bertantangan dengan sifat surga seperti

yang telah dikernukakan pada pembatrasan tentang awal mula

penciptaan, bahwa mimpi para nabi adalatr benar. Berdalil dengan

kecemburuan Umar, karena walaupun itu mimpi, nrlmrm sebagiannya

tidak perlu ditakwilkara karena mimpi para nabi adalah benar, bukan

mimpi kosong, baik tergambar secara jelas (tidak perlu ditakwilkan)

atau sebagai perumparnaan (perlu ditalovilkan). Mengenai pelajaran

yang dapat diarnbil dari hadits tersebut telah dikemukakan pada

peurbahasan tentan g keutamaan.

{!Ji -i' i.,-l i- ittUl g!; |:ttei ltyah dan ibutru sebagai

tebusannya, wahai Rasulullah. Kepadamukah alru cemburu?)

sebelumnya telah dijelaskan bahwa ini termasuk kalimat yang dibalik,

karenakalimat sebenarnya adalah |* \B;l(aku cemburu darimu).

Hadits ini menunjukkan

yang telah diketatrui watalaryq

olehUmar.

?S:-3'U h3 (Seorang lelaki dari suht Qaraisy).Ini diketahui

dari riwayat lainnya bahwa pria yang dimaksud adalah Umar. Al
Karmani berkat4 "I.Iabi SAW me,lrgetatrui bahwa itu adalah Umar

berdasarkan indikator-indikatornya atau berdasarkan wah1nt."

bolehnya menyebutkan seseorang

seperti sifat cemburu yang dimiliki
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32. Mimpi tentang \iludhu

t]uf -"lrr J';:r V j?t

7025. Dari Abu Hurairatr, dia berkata: Ketika kami sedang

duduk di hadapan Rasulullatr SAW, beliau bersabda, "Ketila alat

sedang tidur, alu melihat dirilcu di surga. Tiba-tiba ada seorang

wanita yang berwudhu di samping sebuah istana, maka alar pun

bertanya, 'Milik siapa istana ini?' Merekn menjawab, 'Milik Umar'.

Lalu alru ingat akan ftecemburuannya, kemudian alru betbatik ke

belaknng'. Maka Umar pun menangis dan berkata, 'Ayatr dan ibuku

sebagai tebusanny4 wahai Rasulullatr. Kepadamukah aku cemburu'?"

Keterangan:

(Bab mimpi tentang wudhu). Para ahli ta'bir berkata, "Melihat

wudhu di dalam tidur adalatr serana menuju kekuasaan atau amal. Jika

disempurnakan di dalam tidur maka dapat mencapai maksudnya di

alam nyata, tapi jika tidak karena kurangnya air misalnya, atau

berwudhu dengan sesuatu yang tidak mensahkan shalat, maka

takwilannya tidak seperti itu. wudhu bagi orang yang sedang merasa

takut akan mendatangkan rasa aman dan menunjukkan diperolehnya

pahala serta dihapuskannya dosa.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu

Hurairah yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

*

I
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33. MimpiThawaf di Baitullah

€'k, i' ''b"oi';L ; i' 1; u n9 c?i"G.*!Jt ,"
o '\rr'eY if 6. ,*t 4r?'; & yt J';', Ju ,iu',rlr'Xt
' , tt l, t ! o. csv t-,11 uh4 *; i. .3t tZ ;r;l "y; t;V ,*AU U'*i

*';i ,t*:, tir; ,i1ii'4i .€-, ;;:rju rr 6 ,'.i1
si; e,i:,ji'aic+ ^*'"k ;Jt #lt"?i ,,i';t!*
"H b:, ,f i.r: .,y:;.t Va y f6, r:;i .,)*Ui t$ {jG

.Gt? n,lh>lt ;
7026. Dari Az-Zvhi, Salim bin Abdillatr bin ;

mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar RA berkata:

Rasulullah SAW bersabda, *Ketilea alat sedang tidur, al<u melihat

dirilru thawaf di sekitar Ka'bah, tiba-tiba ada seorang lelaki berambut

lurus di antara dua lelaki sementara kepalanya (rambutnya)

meneteskan air, lalu alat bertanya, 'Siapa dia?' Merekn menjawab,

'Putera Maryam'. Kemudian alcu menoleh, tiba-tiba ada seorang

lelaki berkulit sawo matang, bertubuh gemuk, berambut keriting, dan

mata kanannya buta, tampak seperti mata yang menonjol, lalu alcu

bertanya, 'Siapa dia?' Merela menjawab, 'Dajjal. Manusia yang

paling mirip dengannya adalah lbnu Qathan'. Ibnu Qathan adalah

seorang lelaki dari bani Musthaliq dari Khuza'ah."

Keteranean lladits:

(Bab mimpi thawaf di Baitullah). Para ahli ta'bir berkata,

"Thawaf menunjukkan haji, menikah, tercapainya perkara yarlrg

diminta kepada imam (penguasa), berbakti kepada kedua orang tua,
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melayani orang alim, memasuki urusar imam (penguasa atau

pemimpin), dan bila orang yang memimpikannya itu orang lembut,

maka menunjukkan bahwa itu adalah nasihatnya untuk tuannya."

ej+i'Jr . #U OttUt ,;,iii3 iF St q. (X"riko alat sedang tidur,

aku melihat dirilat thawaf di sekitar Ka'bah...). Penjelasannya telah

dipaparkan secara gamblang dalam judul Isa AS pada pembahasan

tentang cerita para nabi, dan pada pembahasan tentang fitnah akan

dikemukakan hal-hal yang terkait dengan Dajjal.

34. Mimpi Memberikan Sisa Minuman Susu kepada Orang Lain

J';rry- ilG7l i' *;i:;;,g,ni 
=W 

it,f
1, Uf ,f ;*,u: ct 6( q.,}A *3 $L hr .,t ,u,r

J-'oi')i a r!$ .:k ilbt ''+Lf i ,ots',:')r u;\' ;\e
.fjr 'jd yt J';',

7027. Dari Ibnu Syihab, Hamzatr bn Abdillah bin Umar

mengabarkan kepadaku, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda, 'Ketil<n aht sedang tidur, alcu bermimpi diberi segelas

susu, lalu alcu minum darinya hingga alcu sungguh melihat alirqn air

mengalir (dari ujung jai), kemudian alu memberiknn sisanya kepada

[Jmar'. Mereka (para sahabat) bertanya, 'Apa takwilannya, wahai

Rasulullah?' Beliau menjawab,' ilmu' ."

Keterangan Hadits:

(Bab mimpi memberiknn sisa minuman susu kepada orang

lain).Dalambab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu umar

yang telah dikemukakan pada bab "Mimpi tentang Susu" beserta
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penjelasannya.

KataiS|t artinya air yang mengalir, yaitu susu. Atau sebagai

ungkapan yang tidak dipahami menurut arti yang sebenamya.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Karmani. Dia juga

berkata, "Disandarkarurya'keluar' kepadanya adalah indikatornya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa L! Xutansebutan untuk susu."

35. Mimpi tentang Rasa Aman dan Hilangnya Rasa Takut

*3 4Liit ,* At J'y 7*( u \e:LL,Js ; it *
\i!*4 ,rr;rr h' ,k *t )';r * e e'1)r $i|r$k

211,,

*?u, & it j;1rl+i];- &'t *b\t * xt J'.J,1, &
,:dJi'oi'#'t7nr d:, ,?t l-,,-.*;>a *, ,?ntitz c, *,
t5 .:\'# ,s;6 ,yUil p'q ok';,* C';L
4 .6-'i G rG *. e &'& o\'#i,t,A'dalbt

rr o - , t z. / c // /
c / o -// -p"* y -414 r:-ia ;.rj ,F * e )ffi j.l,C il d,Ui5 tti

'e u +iii e\liiri ,ii,r ;\i t;{; \1:6'&, J\o,)ie
,yl;t e.,Ltj I i)w *-+'a;;4 e*- GUL # G,t'ri-"i
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7028. Dari Ibnu LJmar, dia berkata, "sesungguhnya sejumlah

orang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW pernah bermimpi di

masa Rasulullah SAW, kemudian mereka menceritakannya kepada

Rasululiah SAW, lalu Rasulullah SAW mengomentarinya sesuai

dengan yang dikehendaki Allah. Saat itu aku masih muda, masih

sangat belia, rumahku adalah masjid sebelum aku menikah. Aku

bergumam dalam hatiku, 'seandainya terkandung kebaikan dalam

dirimu, tentu engkau dapat melihat (mimpi) apa yang dilihat oleh

mereka,. Pada suatu malam, setelah aku berbaring, aku berkata, 'Ya

Allah, jika Engkau mengetafuui adanya kebaikan dalam diriku, maka

perlihatkanlah mimpi kepadaku'. Saat itulah, tiba-tiba dua malaikat

mendatangiku, di tangan masing-masing mereka terdapat sebuah

cambuk3 besi. Mereka membawaku ke Jahanam, sementara aku di

antara mereka berdua. Aku berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku

berlindung kepada-Mu dari Jahanam". Kemudian diperlihatkan

kepadaku, bahwa seorang malaikat menghampiriku, sementara di

tangannya terdapat sebuah cambuk besi, lalu dia berkata, "Engkau

tidak akan takut. Engkau adalah orang yang sangat baik, seandainya

saja engkau memperbanyak shalat (di malam hari)". Setelah itu

mereka membawaku hingga sampai di tepi Jahanam' Ternyata,

Jahanam itu menjorok ke bawah seperti menjoroknya sumur dan

mempunyai dinding-dinding (tiang penyangga timbaan) seperti

dinding-dinding sumur.4 Di antara setiap dua dindinguya terdapat

malaikat yang di tangannya terdapat cambuk besi. Dan aku melihat di

dalamnya ada sejumlah orang yang digantung dengan rantai, dengan

3 Maksudnya, seperti cambuk besi yang kepalanya melengkung'
a Maksudnya, pinggiran s,mur yang dibangun dari bebatuan, lalu di atasnya

ditempatkan kayu untuk menggantungkan tali. Biasanya setiap sumur mempunyai

dua tanduk (tiangnya).
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posisi kepala mereka di bawah (terbalik). Aku mengenali sejumrah
lelaki dari suku Quraisy. Kemudian mereka membawaku ke sebelah
kanan'."

*ht* at J",,l, Jt'*q:*|'& JLea.n
i eY. J*, lr' *"lt,,*r;ah, ,k :t J';:, Jd {&3

.iyl;,;it ;*-:l,;''X."Jj- * ,ee ;ui .51:t'n *Qis
TOZL.Aku kemudian menceritakan mimpi itu kepada Hafshatr,

Ialu I{anfshah menceritakannya kepada Rasulullah SAW, maka
Rasulullah sAw bersabd4 'sesungguhnya Abdullah itu orang shalih
seandainya dia shalat malam'."

Nafi' kernudian berkata, "seme,njak itu, dia (Abdullah) terus
memperbanyak shalat."

Keteranpan Hadits:

(Bab mimpi tentang rasa aman dan hilangnya rasa talatt). para

ahli ta'bir berkat4 "orang yang bermimpi batrwa dia takut terhadap
sesuatq maka dia akan aman darinyq dan orang yang bermimpi
batrwa dia telah aman dari sesuafu, maka dia akan takut terhadapnya."

Dalam bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu
umar mengenai mimpinya, dari jalur Nafi', darinya. penjelasannya

baru saja dipaparkan tadi.

'lt-;.'1'01 (Sesungguhnya sejumlah orang). Saya belum

menemukan nama-nirma mereka.

F: ^jtfu k iior J*:tl1JW (Latu Rasutulah SAW

mengomentarinya). Maksudny4 menakwilkannya.
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'r1lt 4* (Itlasih sangat belia). Maksudny4 masih kecil.

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan harakatfathah pada

hrntf dal,'rPtL:t;.
t . ,?-!d,,,-1r dJ (Rumahlu adalah masjid). Maksudny4 dia

menginap di sana sebelum menikah.

l{'dte:r'6 lUato pada suatu malam aht berbaring). Dalam

riwayat A1 Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 1j1c'ts (Pada

suatu malam).

9g-6 G:E 5l(Tiba-tiba ada dua malaiknt mend.atangiht). Saya

belum menemukan nama mereka berdua. Ibnu Baththal berkata,

"sesuatu dapat dipastikan walaupun asalnya hanya berupa pefunjuk

(isyarat), sebab Ibnu Umar menyatakan bahwa keduanya adalah

malaikat yang membawanya ke Jahanam dan menasihatinya agar

mewaspadainya. Sedangkan syetan tidak akan menasihati dan

mengingatkan seeorang untuk berbuat baik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga kedua malaikat itu

ingin memberitahukan kepadanya bahwa mereka adalah malaikat, atau

berpedoman dengan keterangan Nabi SAW ketika Hafshah

rnenceritakan itu kepada beliau, lalu Ibnu Umar berpedoman dengan

itu.

"L;;t, (Cambuk).Bentuk jamaknya adalah e' i",yang artinya

cambuk yang terbuat dari besi, bagian ujung kepalanya bengkok. Al
Jauhari berkata, "Al miqma'ah adalahbenda seperti tongkat."

Ad-Dawudi'berkata, "Al miqma'ah dan al miqra'aft memiliki

arti yang sama, yaitu carnbuk."

L; t (Engknu tidak dikagetknn). Maksudnya, tidak dibuat

takut. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi,
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Ttti (Engkau tidak akan takut). Menurut redaksi pertama, maksudnya

adalah bukan tidak ada keterkejutan pada diriny4 tapi setelah dia

kaget, kekagetannya itu tidak berlanjut sehingga seolah-olah tidak

kaget. Sedangkan menurut redaksi kedua, maksudnya adalah tidak

akan ada rasa takut padamu setelatr itu.

Ibnu Baththal berkat4 "Malaikat itu mengatakan seperti itu

kepada Ibnu Umar tatkala melihat kekagetan dirinya. Lalu dia

menentramkannya, karena malaikat hanya mengatakan yang benar."

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah yang berasal dari Jarir bin

Huzim, dari Nafi' disebutkan, L;'C rJui,'-G;'$') ",!3 tgl (Lalu

seorang malaikat menemuinya sedang Ibnu Umar dalam keadan

gemetar, kemudian malail(nt itu berkata, "Engkau tidak alffin

ditakuti.') Dalam riwayat mayoritas periwayat disebutkan, L;',1
(Engkau tidak akan talatt),dengan partikel;j aeogan jazm (suhm di

akhirnya).
1" ' ! ' ' 

'r"'!? lseperti hamparan sumur dan mempunyaiOYJ t-) t
tiang-tiang pengungkil). Dalarn riwayat Al Kasymihani dicantumkan

dengan lafazh t gt (mempunyai). Kalimat quruun al bi'ri artinya

pinggiran sumur yang dibangun dari bebatuan, kemudian dipasang

kayu untuk menggantungkan tali ember timba dan biasanya dinding

ini ada dua (berseberangan atau di tepi seberangnya).

tPY,14)4s:?t (Dan alu melihat di dalamnya ada

sejumlah orang yang digantung). Dalam riwayat Salim yang

setelahnya disebutkan,ld,z-:6. *i*bs Wriy (Ternyata di dalamnya

terdapat manusia yang sebagiannya aht kenat).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak menemukan satu pun

jalur periwayatannya yang menyebutkan nama seorang pun dari

mereka.
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Ibnu Bafhthal berkat4 'Berdasarkan hadits ini, maka sebagian

mimpi tidak perlu ditakrxrilkan, dan apa yang ditafsirkan dari mimpi

adalah penafsirannya di alarn nyata. Karena dalarn penafsirannya Nabi

SAW tidak melebihi apa yang ditafsirkan oleh malaikat (yang

dikisalrkan di dalam mimpi itu sendiri)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia ingin menunjukkan sabda

beliau SAW di akhh hadits ffi, C)* ,Ft yr-*";sl lsesungguhnya

Abdullah adalah arang shalih), dan perkataan malaikat sebelumnya,

ili,-lr 
-53'dS 

"j Ul S*}t'e. $"t"it -baik orang adalah englrnu,

seandainya saja engkau memperbanyak shalat [di malam hariJ)- Di

bagran akhirnya disebutkan, bahwaNabi SAW bersabda, ht in' *"ol

I i,[r 'H F-og idb (Sesungguhnya Abdullah itu orang shalih

seandainya dia shalat malam).

Pelaiaran vang dapat diambil:

l. Ancaman bagi orang yang meninggalkan Sunnah dan bisa saja

adzab diturunkan akibat hal tersebut.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, syaratrya adalah terus-menerus

meninggalkan Sunnah dan dengan peras.ran tidak

menyukainya. Karena ancaman dan adzab hanya diberlakukan

terhadap pelanggaran yang haram.

2. Asal takwil dari para nabi. Oleh karena itu, Ibnu Umar

berharap bahwa dia bisa bennimpi lalu ditakwilkan oleh Nabi

SAW sehingga dia mempunyai landasannya. Al Asy'ari

menyatakan bahwa asal takwil adalah tauqtfi (berdasarkan

wahyu) dari para nabi dan sesuai dengan keterangan lisan

mereka.

Ibnu Baththal berkat4 "Itu memang seperti yang dikatakannya,

tapi yang diriwayatkan dari para nabi mengenai itu, walaupun

554 - FATIfl'L BAARI



a
J.

4.

itu sebagai dasarnya tidak berlaku umum untuk semua orang

yang mimpi. Jadi, harus ada orang peka dalam masalah ini
yang mampu menceflnati dengan baik, lalu mengembalikan

mimpi yang tidak ada nashnya kepada hukum perumpamaan,

kemudian ditetapkan sesuai hukum penisbatan yang benar,

sehingga landasan asalnya itu bisa diterapkan untuk yang lain
sebagaimana halnya ahli fikih yang mengembangkan cabang

disiplin fikih."

Bolehnya mengrnap di masjid dan disyariatkannya niat

menceritakan mimpi.

Ibnu Umar menunjukkan kesantunan yang baik terhadap Nabi

SAW, dengan tidak menceritakan langsung mimpinya kepada

beliau. Karena dia tidak beraili menceritakannya sendiri

kepada beliau, maka dia pun menceritakannya melalui saudara

perempuannyq Hafshatr, dengan harapan beliau

mengomentarinya melaui Hafshatr.

Keutamaan shalat malam dan sebagainya sebagaimana yang

telah dipaparkan di pada pembatrasan tentang tahajjud.

5.

36. Mimpi Dibawa ke sebelah kanan

*\t* dt* G1ttpeyo*:Jv * it,f
"',Jr Jt'^b t1c ,si, i oci q**)t c ai *t ,*t
Ja GrG ;'!+ d, ag o1.'"ri\i |*n ,*,, -'\t -u
G.qi *<ru"ii4 &3*\t,* ltJ';', Ci:,:;
d*,F, d\,L,,; J, C Jt- ?I UL t4$ e.-UJb:u

1l
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*;'$ Jl Q. ts{t ,it "'rls ;:-;b:, e tip ,r6t jL * vu:v

aA.u; *?; ".xf 6 ,;dt orr' o,*e',:&ax
7030. Dari Ibnu (Jmar, dia berkaia, "Ketika aku masih muda

belia lagi bujangan di masa Nabi SAW, aku biasa menginap di masjid.

Sementara orang yang bermimpi biasanya menceritakan mimpinya

kepada Nabi SAW, sehingga akhirnya aku berkata, 'Ya Allah, jika

aku mempunyai kebaikan di sisi-Mu, maka perlihatkanlah mimpi

kepadaku yarlg ditakwilkan oleh Rasulullah SAW untukku'.

Kemudian aku tidur, lalu aku bermimpi melihat dua malaikat

mendatangiku. Mereka lantas membawaku, kemudian malaikat

lainnya menemui mereka dan berkata kepadaku, "Engkau tidak akan

takut, sesungguhnya engkau orang yang shalih". Keduanya kemudian

membawaku ke neraka, ternyata neraka itu menjorok ke bawah seperti

dalamnya sumur, dan di dalamnya ada manusia yang sebagiannya aku

kenal. Kedua malaikat itu lalu membawaku ke sebelah kanan. Pagi

harinya, aku menceritakan mimpi itu kepada Hafshah."

,^+ oLrlw ,l-,; ia
'"t* t:ttj,Lti) ,SG

ht'* dt*,l#,lft*'ei
.F o itUr ';5,:" ok 'S Ck "l-, 

o'
-c.pt'uix;tiQ:' . *'iu,

7031. Hafshah kemudian mengaku bahwa dia telah

menceritakannya kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda,

"sesungguhnya Abdullah adalah orang shalih seandainya dia banyak

m el akukan s h al at mal am."

Az-Zlthi- berkata, "setelah itu Abdullah banyak melakukan

shalat malam."
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Keterangan Hadits:

(Bab mimpi dibawq ke sebelah kanan). pada bab ini Imam
Bukhari mengemukakan hadits Ibnu umar yang telah disebutkan
sebelumnya dari jalur Salim, yaitu Ibnu Abdillah bin umar, darinya.
Penjelasannya telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa orang yang mimpi dibawa
ke sebelah kanan ditakwilkan bahwa dia termasuk golongan kanan.

,ayJt (Bujangan). Maksudny4 pria yang belum beristeri. Kata

ini juga biasa diungkapkan dengan al a'zabnamun jarang digunakan.

6;i-"1 (Membawala). Dalamriwayat lain disebutkan dengan

redaksi, \it ti"i (Membawah).

37. Mimpi tentang Wadah Minum

?nt t* lnt Jyr4- iG t4:Lht *>r'# u ir * ,n
ALi i,'+'d.fi I s*, *J Ct 6i q.,iU' *, *

.pjr 'jti yt,s?,,ti.ti:rf 6 rii.7Ut;-;L,I*
7032. Dari Abdullatr bin Umar RAo dia berkata, ..Aku

mendengar Rasulullah sAw bersabd4 'Ketirm alru sedang tidur, aku
bermimpi diberi segelas susu, lalu alat minum darinya. setelah itu
sisanya alcu beri kepada umar bin Khaththab'.Mereka (gtarasahabat)
berkata, 'Apa takwilannya, wahai Rasulullah?, Beliau menjawab,
'ilmu'."

Keterangan Hadits:

(Bab mimpi tentang wadah minum). para ahli ta'bir (takwil
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mimpi) berkata, "Mimpi wadatr minum takwilarurya adalah wanita,

atau harta dari pihak wanita. Gelas menunjukkan makna munculnya

sesuatu secara tidak jelas. Sedangkan wadah emas dan perak

menunjukkan pujian yang baik."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar

yang telah dikemukakan dalam bab "Mimpi tentang Susu".

38. Mimpi tentang Sesuatu yang Terbang

cr-,. inr 'tbli:L:.irr ,# I .n' :#iG i;s W i.
o' t ^r- x' , \ -/ot c / ./tc/ \,. , ,6/,4r'l*": xE ,Jul ,k :t )';t 6"':) * t:p 

^\'6?) 
dV
.'-.:'.,)

7033. Dari Ubaidah bin Nasyith, dia berkata: Ubaidullah bin

Abdillah berkata, eefiku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas RA

tentang mimpi Rasulullah SAW yang pemah diceritakannya."

\1i q. :JG ;-,r;r-h, ,_k At J;, ,/6 ir.lt/,
l-QLfi (#,6 7"t'd )rtt:y Ut- e'€i'{t 4?t b!
:inr 1 ji JJ .gl:-flntk t,i/1'):$,(rwt#i,).lril
,,

.za#?\(, r^tr\3ri & d)t'..;;:t'J;Li
7034. Maka Ibnu Abbas berkata, 'Diceritakan kepadaku,

bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Ketika aku sedang tidur, qku

bermimpi seolah-olah ada dua gelang emas yang diletakkan di kedua

tanganku, maka aht memotong keduanya dan aku membencinya. Aku

kemudian diberi izin, kemudian alu meniupnya hingga kedua gelang

l,c.t o /
oJ-* .-e,

t, t
oi JTt
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itu pun terbang. Setelah itu alru menakwilkan bahwa itu adalah dua

pendusta yang akan muncul'."

Abu Ubaidillah kemudian berkata, "Salah satunya adalah Al
Ansi ymtg dibunuh oleh Fairuz di Yaman, dan lainnya adalah

Musailimah."

Keterangan Hadits:

(Bab mimpi tentang sesuatu yang terbang). Maksudnya, yang

biasanya terbang. Para ahli ta'bir berkata, "Orang yang bermimpi

bahwa dia terbang, bila menuju ke arah langit tanpa tangga, maka

tidak ada mudharat baginya, bila kemudian hilang di langit maka dia

akan meninggal sebelum kembali. Bila dia kembali maka akan

sembuh dari sakitnya. Jika dia terbang mendatar, maka dia akan

bepergian dan mendapatkan ketinggian sesuai dengan kadar

terbangnya. Jika terbangnya dengan sayap maka itu adalah harta atau

kekuasaan yang diemban di pundaknya. Jika terbangnya tanpa sayap,

itu menunjukkan hal yang memperdayakan yang masuk ke

dalamnya."

Mereka juga mengatakan, bahwa mimpi terbang bagi orang

yang jahat berarti buruk.

Penjelasan tentang hadits ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang peperangan, dan akan dipaparkan lagi sebagian

darinya setelah beberapa bab.

Perkataan Ibnu Abbas dalam riwayat ini, ,,J, f\ ldtceritaknn

kepadaku) dijelaskan dari riwayat Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

dan yang disebutkan di sana tanpa nama adalah Abu Hurairah.

Al Muhaliab berkata, "Mimpi ini bukanlah yang sesungguhnya

terjadi, tapi sebagai perumpamaan. Nabi SAW menakwilkan kedua

gelang itu sebagai dua pendusta, karena dusta adalah menempatkan

sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika beliau melihat dua gelang emas
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di lengannya, padahal itu bukan pakaiannya, sebab emas merupakan

perhiasan kaum wanita, sehingga beliau pun tahu bahwa nanti akan

ada orang yang mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Selain itu,

gelang itu terbuat dari emas, sedang emas tidak boleh dipakai oleh

laki-laki, sehingga itu menunjukkan makna kebohongan. Kata L.jl.iJr

merupakan kata serumpun dengan'.rril.lr (pergi), sehingga diketahui

bahwa itu adalah sesuatu yang pergi darinya. Ini ditegaskan dengan

izinyang diberikan kepada beliau untuk meniupnya, lalu kedua gelang

itu terbang. Dengan demikian apa yang diklaim oleh keduanya

tidaklah benar, dan bahwa wahyu yang datang kepada beliau akan

menghilangkan keduanya dari tempatnya. Tiupan itu sendiri

menunj ukkan p erkataan. "

.Ir 1j3'Sui ltatu Abu Ubaidillah berkata). Maksudnya, Ibnu

Abdillah bin Uqbah, periwayat hadits ini. Sanad-nya maushul dengan

sanad tersebut hingga sampai kepadanya. Penafsiran ini mengesankan

batrwa itu berasal darinya. Nanti, akan dikemukakan hadits dari jalur

lainnya yang berasal dari Abu Hurairah, bahwa itu berasal dari

perkataan Nabi SAW. Jadi, bisa saja l-lbaidullah tidak mendengar itu

dari Ibnu Abbas. Saya juga akan menyebutkan hadits tentang Al
Aswad Al Anbasi, hadits Musailamah dan kisah pembunuhannya

dalam perang Uhud, serta cuplikan hadits di akhir pembatrasan tentang

peperangan.

Al Karmani berkata, "Al Aswad Al Ansi disebutkan juga Dzul

Himar (tukang keledai), karena dia mengenal dan mengetahui seluk

beluk tentang keledai hingga bila dia memerintalrkan keledai untuk

bersujud maka keledai itu pun menundukkan kepalanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan hal ini, maka ruImanya

itu dengan huruf fua', sedarrgkan yang dikenal adalah dengan huruf

kha' (khimar) yaitu pakaian penutup (kerudung).

Ibnu Al Arabi berkata, "Rasulullah SAW menantikan

,,i
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hancumya perkara Musailamah dan Al Ansi, sehingga beliau

menakwilkan mimpi tentang mereka berdua untuk mengeluarkan

mimpi itu kepada mereka dan mencegah tindakan mereka, sebab bila
mimpi ditakwilkan maka akan tedadi. Mungkin juga itu ditakwilkan
berdasarkan wahyu.Namun yang pertama lebih kuat."

39. Mimpi Melihat Sapi Disemhelih

l[j;lt G *rir,Jv & r;I.iit ,* 4t ,f 'r:ri ;; ori e
'rf'*t7!t rft ;t ,#: Ji ,'F A f'r( A-IEJ'r: 7Gf ;t..,

.----'iry,? iut, 
tT W iii:r') L i u.*rt e tiy,'14t

,Sr{\ 6:rUt 7t;, 4t'oii,r ,r; 6 -*4t tiy, ,;-l ?'i o'sr'}lr

.)n li ,-t". y hr uur

7035. Dari Abu Musa 
-yang 

aku duga itu berasal- dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Alcu bermimpi bahwa alu berhijrah dari
Mal<lrah ke suatu negeri yang ada pohon htrmanya. Lalu dugaanku

menyatakan bahwa itu adalah Yamamah atau Hajar, namun ternyata

itu adalah Madinah Yatsrib. Dan aku lihat di sana ada sapi, dan itu
baik demi Allah. Ternyata mereka adalah lmum mulcrnin saat.perang

Uhud, dan kebaikan itu adalah apa yang dibawakan Allah dan pahala
kebenaran yang dianugerarhkan Allah kepada kita setelah perang
Badar."

Keterangan Hadits:

(Bab mimpi melihat sapi disembelih). Demikian Imam Bukhari

memberinya judul dengan kata "disembelih", namun dalam hadits

yang disebutkannya dari Abu Musa tidak menyebutkan itu.
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Tampaknya, dia ingin menunjukkan sebagian jalur periwayatannya

sebagaiman a yar,g akan saya j elaskan.

Hadits yang dikemukakannya dalam bab ini telah

dikemukakan dengan sanad ini secara lengkap pada pembahasan

tentang tanda-tanda kenabian. Sebagian darinya juga telah

dikemukakan dengan sanad ini juga pada pembahasan tentang

peparangan, serta penggalan darinya pun telah dikemukakan secara

mu'allaq pada pembahasan tentang hijrah, lalu dia menyebutk^, 
'Jtil

;i t-fi lOan Abu Musa berkata) setelah itu dia menyebutkan

sebagiannya di sini dan sebagiaruxya lagi setelah empat bab namun

tidak menyebutkan yang sebagiarurya lagi. Pada pembahasan tentang

perang Uhud telah dikemukakan penjelasan tentang apa yang telah

dikemukakannya.

'oti lfang aku duga).Maksudnya, aku menduganya. Saya telah

menjelaskan bahwa yang mengatakan ini adalah lmam Bukhari,

sedangkan Muslim dan lainnya meriwayatkannya dari Abu Kuraib

Muhammad bin Al Ala', gurunya lmam Bukhari dalzim hadits ini,
dengan sanad tersebut, tanpa lafazh ini, bahkan mereka

memastikannya berstatus marfu' .

,,- . ...:
,,#l ..*i (Lalu dugaanlru menyatakan). Ibnu At-Tin berkata,

"Diriwayatkan kepada kami dengan lafazh #), sedangkan yang

disebutkan oleh para ahli bahasa adalah dengan lafazh nJer. Kalimat

wahaltu artinya dugaanku condong kepadanya tapi engkau

menghendaki yang lain, seperti kalimat wahimtu. Sedangkan kalimat

wahila, yauhalu , wahlan artinya kaget."

Inilah yang dipastikan oleh para ahli bahasa, yaitu Ibnu Faris,

A1 Farani, Al Jauhari, Al Qali dan Ibnu Al Qaththa', hanya saja

mereka tidak berkata, "Tapi engkau menghendaki yang lain." Dalam

hadits tentang setiap seratus tahun disebutkan, J?;!Ui, e 1,,6, ,yl
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)'itj f,U, *Vlnrul; .ii' (Maka manusia pun mengira-ngira perkataan

Nabi SAW).

An-Nawawi berkata, "Maknanya, mereka keliru. Kalimat
wahila, yahilu, wahlan seperti halnya dharaba, yadhribu, dharban,
artinya keliru dan dugaannya menyatakan kebalikan dari yang benar.
Sedangkan wahiltu, auhalu, wahalan seperti halnya hadzirtu, ahdzaru,
hadzaran, artinya kaget. Kata al wahalu artinya kaget.,,

An-Nawawi memastikannya dengan harakat, dan dia berkata,
"Kata al wahalu artinya persepsi dan keyakinan." sedangkan penulis
An-Nihayaft memastikannya dengan al wahlu.

';4t 
:1 

(Atau Al Hajar). Demikian redaksi dalam riwayat Abu

Dzar, dan disepakati oleh Al Ashili. Sedangkan dalam riwayat
Karimah disebutkan dengan redaksi, W')l (Atau Hajar). Maksudnya,

sebuah negeri yang penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan
hijrah ke Madinah.

? ytt 17. W"1i|j lOan atat lihat di sana ada sapi, dan demi

Allah). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh ahmad, An-Nasa'i
dan Ad-Darimi dari riwayat Hammad bin Salamah, dari Abu Az-
zubair, dari Jabir, dan dalam riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh
Ahmad disebutkan, e ;g c.;i, ,ja *, * ht ,_k nlrbillE ts"r;

? ltt *.nt'otj a-rtst e4ar L;JJ. t,j:)ii ,'# ,?.'r;?r1, ,el*ft 
9,::

(Jabir menceritakan kepada kami, bahwa Nabi sAW bersabda, "Aku
bermimpi sekan-aknn aku berada d.i p,syisri yang kokoh, dan aku
melihat sapi disembelih. Maka aku menah,+,irkan bahwa perisai yang
kokoh adalah Madinah, dan bahwa sapi itu demi Ailah itu baik.")

Hadits ini ada sebabnya, keterangannya tedapat dalam hadits
Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ath-
Thabarani serta dinilai shahih oleh Al Hakim, dari jalur Abu Az-
zinad, dari ubaidullah bin Abdilrah bin Utbah, dari Ibnu Abbas,

I
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mengenai kisah lIhud, isyarat Nabi SAW kepada mereka agar tidak

keluar dari Madinah, keluar para sahabat untuk mendapatkan mati

syahid, mengenai perisai (baju perang), penyesalan mereka, dan sabda

beliau sAw, 
'S;.A" 

,? W"'o1U\""; ti\"1.o;fr "J (Tidaklah tayak

bagi seorang nabi bila telah mengenakan baiu perangnya untuk

menanggalkannya kemba:li sehingga dia berperang), di dalamnya juga

disebutkan, W ?t; P. ;i Ul: ,tl $"tunssuhnya alu bermimpi

bahwa aku berada di dalam perisai yang kokoh). Hadits ini

menyerupai hadits Jabir dan lebih lengkap darinya.

Ini telah diisyaratkan pada pembahasan tentang perang Uhud

dan hadits penguatnya. Selain itu, telah dikemukakan juga pendapat

As-Suhaili yang menyatakan, bahwa sapi itu ditakwilkan sebagai

orang-orang yang menghunus senjata dan bertempur di medan perang

beserta pembahasannya, yang mana dia mengupasnya berdasarkan

riwayat Ibnu Ishaq , r'.i|. 
"iii 

rft ltj Ult ,it (Sesungguhnya demi

Allah aku bermimpi baik, alat melihat sapi). Tapi batasan kriteria di

dalam hadis yang saya sebutkan adalatr penyebutan bahwa sapi itu

disembelih. Takwilnya, mereka adalah orang-orang yang gugur dari

kalangan kaum muslimin.

Para ahli ta'bir menyebutkan bahwa penakwilan mimpi

tentang sapi dengan beragam penalorilan lainnya, di antaranya, bahwa

satu ekor sapi ditakwilkan sebagai isteri, perempuan, pelayan dan

bumi. Sapi jantan ditafsirkan sebagai pemberontak, karena sapi jantan

biasanya digunakan untuk membajak tanah dengan membaiikkan

bagian atas tanah menjadi di bawah dan sebaliknya. Demikian juga

orang yang memberontak untuk memperoleh kekuasaan dan

sebagainya. Bita mimpi sapi betina sampai ke suatu negeri, jika itu
negeri pesisir maka ditakwilkan sebagai perahu, jika bukan negeri

pesisir maka ditakwilkan sebagai pasukan tentar4 atau penduduk

pedalaman atau petaka yang akan menimpa negeri tersebut.
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:u. li- t'; .u.ht uui g. {ilt ?,ii 4t;fu ,E v';it tiyl

(Kebailran adalah apa yang dibawalan Allah dan pahala keiuiuran

yang dianugerahkan Allah kepada kita setelah perang Badar). Yang

dimaksud dengan apa yang setelah perang Badar adalah penaklukan

Khaibar kemudian Makkah. Dalam suatu riwayat disebutkan denan

lafazlt, 3-i. (nanti) maksudnya adalah setelah Uhud. Kata i"t'- artinya

apa yarg dianugeratrkan Allatr setelah perang Badar kedu4 yaitu

berupa pengokohan hati kaum mukminin.

Al Karmani berkata, 'Mungkin yang dimaksud dengan

kebaikan ini adalah harta rampasan peranB, dan yang dimaksud

dengan liu. (nanti) adalah setelah kebaikan itu, karena memang pahala

dan kebaikan itu diperoleh setelah perang Badar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam redaksi ini tersirat, bahwa

kalimat "/2 itrl termasuk di dalam kisah mimpi. Menurut say4

lafazltnya itu tidak lengkap dikemukakan, sementara riwayat Ibnu

Ishaq adalah redaksi yang dikemukakan secara lengkap, yaitu batrwa

beliau mimpi melihat sapi dan melihat kebaikan. Sapi ditakwilkan

sebagai para satrabat yang gugur dalam perang lJhud, dan kebaikan

ditakwilkan sebagai pahala kejujuran yang diperoleh di dalam

peperangan, kesabaran di saat jihad dalam perang Badar, dan

berikutnya adalah penaklukan Makkah. Yang dimaksud dengan

"nanti" berdasarkan pengertian ini tidak dikhususkan dengan apayarrg

ada di antara Badar dan Uhud. Demikian yang digaris bawahi oleh

Ibnu Baththal.

Mungkin juga yang dimaksud dengan Badar adalah Badar

yang drjanjikan, bukan peristiwa perang yang masyhur itu yang terjadi

sebelum perang Uhud. Karena Badar yang dijanjikan terjadi setelah

Uhud, dan saat itu tidak terjadi peperangan, yaitu ketika kaum

musyrikin kembali pulang dari perang Uhud, mereka berkat4

"Perjanjian dengan kalian di tahun depan adalah di Badar." Di waktu
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yang telah dijanjikan itu Nabi sAw keluar menuju Badar bersama

orang-orang pilihannya, namtu:L kaum musyrikin tidak datanq,

sehingga itu disebut sebagai Badar yang dijanjikan. Kata "kejujuran"

di sini menunjukkan bahwa mereka memenuhi janji tersebut dan tidak

melanggarnya. Oleh sebab itu, Allah menganugerahi mereka pahala

dengan ditaklukkannya musuh mereka setelah itu, yaitu Quraizhah,

Khaibar dan seterusnYa.

40. MimPi MeniuP

jJ lnr J'ir'* t;-:; i y $:rr i r"ri :ju # i {3 {
.b'+pt'o\?\i i; i,Sv *': #?'t

7A36. Dari Hammam bin Munabbih, dia berkat4 "Ini yang

diceritakan Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah sAw, beliau

bersabda, 'Kita adalah (umat) yang terakhir namun yang pertama

(memperoleh keutamaan dan masuk surga)''"

' '''. 2 ' '- r il i4i (t q. ,.;': *e \t & iu' J';)'Jtl)j.tf t>;)t ,,\, r _

',r'r{ ,G6:$ * tis* ft n )Uv',5i g.'U'; '92':\i-.AA 
;:u ;r:at \1iA'rG .(rw t#i ,t:p'hr'ui'iL.

.y.t',nv)i*'-v
7037. Dan Rasulullatr sAw bersabda, "Ketikn alat sedang

tidur, tibaaiba alat diberi perbendaharaan-perbendaharaan bumi,

lalu diletakkan di tanganku dua gelang emas yang kemudian terasa

besar (berat) bagiht dan meniadilanku gelisah, lalu diwahyukan

kepadaku agar alat meniup keduanya, maka alat pun meniup keduanya
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hingga keduanya terbang. Maka alat menakwilkannya bahwa itu
adalah dua orang pendusta dimana alat berada di antara keduanya,
yaitu: penguasa Shan'a dan penguasa yamamah.,,

Keterangan Hadits:

(Bab mimpi meniup). para ahli ta'bir berkata, ..Mimpi meniup
ditakwilkan dengan perkataan. "

Ibnu Baththal berkat4 'Mimpi meniup ditakwilkan dengan
menghilangkan sesuatu yang ditiup tanpa ada kesulitan, karena orang
yang meniup mudah melakukannya. Mimpi ini juga menunjukkan
makna perkataan. Allah telah membinasakan kedua pendusta tersebut
dengan perkataan beliau sAw dan perintahnya untuk membunuh
mereka berdua."

',# 
'jr-t & j *o Xt,,,t; a' ,)?i ,f i;:j ;.i o, 6:r, u rr^

"Cu J e. :st-i *v lnt,J2 d,, ;;[ifii .o74Ut o:ry*i (rni yang

diceritalmn Abu Hurairalt *epaaa kami dari Rasulullah sAW, beliau
bersabda, "Kita adalah [umatJ yang terakhir namun yang pertama."
Rasulullah SAW juga bersabda, "Ketika aku sedang tidur.,)
Keterangan tentang metode pencantuman ini telah dipaparkan di awal
pembahasan tentang sumpah dan nadzar, yakni bahwa naskah
Hammam dari Abu Hurairah yang dinukil oleh Ishaq dengan sanad
ini, awal redaksi haditsnya adalah, oi}lr:St o'r;rli'a,j 6tto adalah

[umatJ yang terakhir namun yang pertama). Hadits ini disebutkan
dalam pembahasan tentang hari Jum'at. Sisa haditsnya dari naskah ini
digabungkan dengan redaksi, pt * it, .J* lt ,S?3 )Gj (Rasutuilah

sAW juga bersabda). Ketika Ishaq hendak menceritakan suatu bagian
darinya, dia memulainya dengan penggalan hadits pertama, ialu
disambung dengan bagian yang dimaksudnya, dan cara tersebut tidak
dikesampingkan oleh Imam Bukhari dalam naskah ini.

I
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Sedangkan Muslim, dia mengesrlmpingkan cara tersebut

sebagaimana yang telah saya jelas di sana. Hadits ini telah

dikemukakan pada bab "Utusan Bani Hanifah" di bagian akhir

pembahasan tentang peperangan, dari Ishaq bin Nashr, dari

Abdarrazzaq dengan sanad ini, tapi dia menyebutkan dalam

riwayatnya,i';-i L-l.i e-' # 96 g (Dari Hammam, bahwa dia

mendengar Abu Hurairah), dimana Ishaq bin Nashr tidak

mengawalinya dengan redaksi, itJ,lUr o1;Xi 
"# 

(Kita adalah

[umatJ yang terakhir namun sebagai yang pertama).lnt adalah salah

satu hadits yang menguatkan apa yang tadi saya paparkan, dan

melemahkan klaim yang menyatakan bahwa redaksi ini merupakan

permulaan hadits bab ini.

f )\i i.t:r,3'*.J\1 lrrta-tiba alat diberi perbendaharaan-

perbendaharaan bumi\. Demikian redaksi yang saya dapati dalam

naskah yang dapat menjadi pedoman dari jalur Abu Dzar, yaitu dari

kata al ityaan yang bermakna datang dan dengan membuang huruf ba'

dari kata khazaa'ini berdasarkan perkiraan. Sedangkan dalam riwayat

lainnya dicantumkan dengan redaksi, '4)i (Diberikan) dengan

tambalran huruf wau. Lafazh ini diambil dari akar kata al ityaan yatg
bermakna pemberian. Tidak ada kejanggalan dengan dibuangnya

huruf ba' dalarn redaksi ini. Sebagian lainnya mengemukakan seperti

redaksi pertama, hanya saja dengan menetapkan huruf ba', yaitu

riwayat Ahmad dan Ishaq bin Nashr dari Abdunazzaq.

Al Khaththabi berkata, "Yang dimaksud dengan f]'ti,i!*
Qterbendaharaon-perbendaharaan bumi) adalatr apa-apa yang

diberikan kepada umat ini seperti harta rampasan perang dari

simpanan kisra, kaisar dan sebagainya. Kemungkinan juga maksudnya

adalah barang tambang bumi yang berupa emas dan perak."

Yang lain mengatakan, bahwa diartikan lebih umum dari itu.

'e-b:tl (Lalu dia meletal*an). Sedangkan dalam riwayat
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disebutkan Ishaq bin Nashr €'i.
t1:.t-;- d (Oi kedua tanganku). Dalam riwayat Ishaq bin Nashr

dicantumkan dengan redaksi, g e (Di tetapak tanganlru).

iit* (Dua gelang). Dalam iwayat Ishaq bin Nashr

dicantumkan dengan redaksi, gU:t ! (Dua gelang). Tidak ada

kejanggalan di sini. Ibnu At-Tin menjelaskannya berdasarkan kata

€'s @ttet"kkan), dan Spjtlr' (dua gelang), dan mereka-reka sebabnya.

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah meriwayatkan dari riwayat Abu
Salamah, dari Abu Hurairatr dengan redaksi, ?S ,y /)ti iii- e Ui-i)

(Aku melihat dua gelang emas di kedua tanganht). Diriwayatkan juga
seperti oleh Sa'id bin Masnhur dari riwayat Sa'id Al Maqburi, dari
Abu Huirairah, dengan.tambahan, l, ,'Jr ,j (Datam mimpi). Kata as-

siwaar (gelang) boleh juga dibaca suwaar dan aswaar.

",/b'-{Si (Yang kemudian terasa besar [beratJ bagi :hi.
Dalam riwayat Ishaq bin Nashr dicantumkat, ($i (Latu keduanya

terasa besar [beratJ).

Al Qurthubi berkata, "Besarnya hal itu bagi beliau karena
emas merupakan perhiasan wanita, dan ifu termasuk yang diharamkan
bagi kaum pria."

gJ!.gtU (Latu diwahyuknn kepadalat). Demikian mayoritas

periwayat mencantumkan dalam bentuk kalimat pasif. Dalam riwayat
Al Kasymihani pada hadits Ishaq bin Nashr disebutkan,';1.1t u1$
(Lalu Allah mewahyukan kepadalnt). Kemungkinan wahyu ini berupa
ilham atau melalui lisan malaikat, demikian pendapat yang dikatakan
oleh Al Qurthubi.

t4J}Joi (Maka alat pun meniup keduanya).Ishaq bin Nashr

menambahkan dalam riwayatnya, tsii (Lalu keduanya pergi). Dalam
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riwayat Ibnu Abbas tadi disebutkan, rLi; (Lalu keduanya terbang)-

DemikianjugadalamriwayatAlMaqburidisebutkandengan
tanrbalran, *-';1?: *Qu;Vti e'i (Lalu salah satunva turun di

Yamamah dan yang lain di Yaman)' Ini menunjukkan betapa

remehnyaperkarakeduanya,karenasesuatuyangditiuplaluterbang
karena tiupan itu terjadi lantaran begitu ringannya perkara tersebut'

Ibnu A1 Arabi menyangkal pandangan ini dengan menyatakan' bahwa

perkara keduanya adalah perkara yang sangat berat' dan hal seperti itu

tidak pernatr dialami oleh kaum muslimin sebelumnya'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, memang begitu' tapi isyarat itu

menunjukkan secara makna, bukan secara fisik' Terbanglya kedua

gelang itu menunjuk&an tercecernya perkara keduanya sebagaimana

yang telah dikemukakan.

Ln;r'i3ir clil\1i gttat* alat menala,vilkannya bahwa itu adalah

duaorangpendusta).AlQadhilyadhberkata,..Karenamimpimelihat
auu g"taog di kedua tangannya dari dua arah, sementara saat itu Nabi

sAw berada di antara keduanya, sehingga beliau menakwilkan kedua

gelang itu sebagai dua orang pendusta, karena ditempatkan di selain

tempatnya. selain itu, gelang emas bukanlah perhiasan kaum laki-laki,

demikian juga pendust4 dia menempatkan berita tidak pada

tempatnya. Karena kedua gelang itu adalatr gelang emas' maka ini

mengindikasikan bahwa perkara keduanya pasti akan hilang'"

Ibnu A1 Arabi berkata, ..Gelang termasuk perhiasan para raja

kafir, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Az-htkhrvf

ayat 53,*Ji |n"arri '*pilt:;iiiXiti (Mengapa tidak diPakaikan

k"podanya gelang darf emas)' Sementara kata al yad (tmgan)

mempunyai banyak makna, di antaranya: kekuatan' kekuasaan dan

keperkasaan. Mungkin juga itu sebagai perumpzlmaan mengenai

gelang-gelang para raja Persia. Memang banyak bentuk perumpamaan

dengan membuang sebagian hurufnya'"
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah diriwayatkan dengan
tambalran huruf alif pada sebagian jalurnya sebagaimana yang telah
sayajelaskan.

Al Qurthubi dalam kitab Al Mu/him berkata, ..Kesesuaian

penakwilan ini dengan mimpi tersebut, karena warga Shan,a dan
warga Yamamah telah memeluk Islam, jadi mereka itu laksana dua
lengan. Ketika muncul dua pendusta di kalangan mereka dengan
keindahan tutur katanya dan kraim-klaim batilnya, kebanyakan
mereka terperdaya. Jadi, kedua tangan itu bagaikan dua negeri, dan
dua gelang itu bagaikan dua pendusta. Sementara bahan emasnya itu
mengisyaratkan apa yang mereka hiaskan sedangkan kata az-zukhruf
(perhiasan) itu termasuk sebutan untuk emas.,'

t:4:J.6i i-U qOimana alru berada di antara keduanya).Secara

tekstual menunjukJ<an bahwa ketika beliau menceritakan mimpi ini,
kedua orang itu ada, dan memang demikian. Tapi dalam riwayat Ibnu
Abbas disebutkan, ,t#.p+tr- (Keduanya akan keluar setelahla).

Pemaduannya, bahwa yang dimaksud dengan keluar setelah ketiadaan
beliau adalatr munculnya mereka berdua dan upaya memerangi
keduanya serta klaim mereka yang mengaku sebagai nabi. Demikian
yang dinukil oleh An-Nawawi dari para ulama.

Mengenai pandangan ini perru dicermati lebih jauh, karena
sangat jelas Al Aswad di Shan'a mengaku sebagai nabi ketika Nabi
sAw masih hidup, kemudian pengaruhnya menguat dan memerangi
kaum muslimin hingga menguasai negeri, lalu hal itu terus berlanjut
hingga akhirnya dibunuh ketika Nabi SAW masih hidup sebagaimana
yang telah saya kemukakan secara jeras di akhir pembahasan tentang
peperangan. Sedangkan Musailamah, dia mengaku sebagai nabi ketika
Nabi sAw mashi hidup, tapi pengaruhnya tidak besar, dan
memeranginya terjadi di masa khilafah Abu Bakar. Jadi, mungkin
maksudnya adalah keduanya dikalahkan secara tuntas setelah
ketiadaanku (walaupun yang satu sudah selesai di masa beliau, namun
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yang satunya baru selesai setelah ketiadaan beliau, sehingga secara

urnum, masalah ini tuntas setelah ketiadaan beliau). Mungkin juga

yang dimaksud dengan g;ii. (setelahlat) adalah setelah kenabianku.

Ibnu Al Arabi berkata, "Mungkin saja penalonilan Nabi SAW

tentang kedua gelang itu berdasarkan wahyu, dan mungkin juga itu

bentuk optimisme beliau terhadap keduanya untuk mencegah

pengaruh keduanya, sehingga beliau menakwilkan kedua mimpi itu

seperti demikian. Karena bila suatu mimpi ditakwilkan, maka akan

terjadi."

Catatan

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari riwayat Mursal Al Hasan

secara marfu', '.*3:, LsE 6:ii #f ?i n /)ty"'S.i" e'o? U"tt

(Alat bermimpi melihat dua gelang emas di kedua tanganla4 makn alcu

membenci keduanya, lalu lceduanya pergt sebagai kisra dan kaisar\.

Jika Al Hasan menerima riwayat ini secara valid, maka zhahirnya

bertentangan dengan penakwilan mimpi itu dengan Musailamah dan

Al Aswad, sehingga itu bisa saja mimpi yang lain. Sementara

penakwilan sebelumnya ditetapkan berdasarkan dugaannya y?ng

dimasukkan ke dalam lafazh hadits. Yang bisa dijadikan sebagai

sandaan adalah riwayat yang dipastikan status marfu'-ry", yakni

batrwa keduanya adalah Musailamah dan Al Aswad.
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41. Mimpi Mengeluarkan Sesuatu dari Suatu Kota Lalu
Menempatkannya di Tempat Lain

^ 
c o . o I o , ) , o. c

^t 
ob "lt oi ,i.i r lt * / f.c ,f

*rdt 'u",.=;? ui}t eli ir;; ;irt Lk

wM fi-,;ltit;:, oi ii"6 ,:o.i:*lit u21

7038. Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, bahwa Nabi
SAW bersabda, "Alcu bermimpi seakan-akan seorang perempuan

hitam dengan rambut acak-acakan keluar dari Madinah hingga dia

berdiri di Mahya'ah, yaitu Juhfah. Lalu aku menakwilkannya bahwa

wabah Madinah dipindahkan ke sanq."

Keteransan Hadits:

,;1, ,ia'ii.,t # ir' ,l.ia ,}tbf (Bahwa Nabi SAW bersabda,

"Aku bermimpi.")Dalam riwayat Fudhail disebutkan, & 4t S:::t e
,-',- 1 e *t $; h' (Mengenai mimpi Nabi SAW tentang Madinah).

Disebutkan juga seperti itu dalam ri.wayat A1 Ismaili dari jalur Ibnu
Juraij dan Ya'qub bin Abdirrahman, keduanya meriwayatkan dari

Musa bin Uqbah , y-*J ,6.s G (Tentang wabah Madinah).

di:)t aj.u ,r4-i1;r'o€ 6eatcan-akan seorang perempuan

hitam dengan rambut acak-acakan). Dalam riwayat Ibnu Abi Az-
Zinad dari Musa bin Uqbah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu
Nu'aim disebutkan, j,3-)ti;J (Dengan rambut acak-acakan).

Maksudnya, rambut kepala, dan ada tambahan Tafazh, aj-ti lfang
barbau tidak sedap).

?*? (Keluar). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam
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riwayat mayoritas, sementara dalam riwayat Ibnu Abi Az-Zinad

disebutkan dengan redaksi, "*/i (Dikeluarkan) dengan tambahan

hamzah berharakat dhammah di awalnya dalam bentuk kalimat pasif,

redaksinya adalah, g-;l;iu ",r<rit u-xst'y- * Fi (Dikeluarkan dari

Madinah lalu ditempatkan di Juhfah). lni sesuai dengan judul

haditsnya. Konteks judulnya menunjukt<an, bahwa yang mengeluarkan

adalah Nabi SAW. Perbuatan ini dinisbatkan kepada beliau karena

beliau yang mendoakannya. Di akhir judul tentang keutamaan

Madinah pada pembahasan tentang haji telah dikemukakan hadits

Aisyah, bahwa beliau SAW berdoa, ai-yJr 4t*'{jhi go Allah,

jadikanlah kami mencintai Madinah), dm di dalamnya disebutkan,

e&;it Ailt,3'Siitj (Dan pindahleanlah demamnya ke Juhfah).Aisyatr

mengatakan , b ;o\t'u,ti'*'.$t aii lxetikn kami tiba di Madinah,

saat itu Madinah merupalcan negeri Allahyangpaling berwabah).

'zi;;it'r'1, t |;#r.'+tr, ,!n lnngga dia berdiri di Mahya'ah,

yaitu Juhfah). Kata *otyo'ah jaga diungkapkan dengan mahii'ah,

seperti bentuk kata azhiimah. Sayakira kalimat,'*,Lit'r,-1.: (jtaitu

Juhfah) adalah kalimat yang disisipkan dari perkataan Musa bin
Uqbah, karena mayoritas riwayat tidak mencantumkan kalimat

tambahan ini, sementara dalam riwayat Sulaiman dan Ibnu Juraij

dicantumkan. Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Musa yang diriwayatkan

oleh lbnu Majatr disebutkan, *jfj|'*;g .? (Hingga d.ia berdiri di

Mahya'ah).

Ibnu At-Tin berkata, "Konteks perkataan Al Jauhari

menunjukkan bahwa kata mahya'ah bisa dirubah ke bentuk lain,

karena menerima alif lam. Kecuali masuknya alif lam itu untuk

menunjukkan makna besar atau agung, namun itu jauh dari

kemungkinan."

4t,y fiNtit;.j'ol C\16 1tot" alat menalewilkannya bahwa
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wabah Madinah dipindahkan ke sana). Dalam riwayat Ibnu Juraij

disebutkan , a-7l,liilr 4 p- p-4sr ,q r$:i6 @ah atat menakwilkannya

bahwa wabah Madinah dipindahkan ke Juhfah).

Al Muhallab berkata, "Mimpi ini termasuk kategori mimpi
yang ditakwilkan, dan ini termasuk perumpamaan. Segi
perumpamaanrlya bahwa dari kata ism as-saudaa' dianr$ll kata as-
sau' dan ad-daa' (buruk dan penyakit), sehingga keluamya
ditakwilkan dengan keluarnya semua ism tersebut. Kondisi rambut
yang acak-acakan ditakwilkan dengan hal yang buruk dan penyebaran

keburukan keluar dari Madinah. Ada juga yang mengatakan, bahwa
kondisi rambut yang acak-acakan lantaran tidak stabilnya tubuh. oleh
karena itu, apa yang dianggap mengerikan atau menjijikkan oleh jiwa
keluar darinya, termasuk demam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksud dengan mengerikan
atau menjijikan adalah saat melihatnya tampak mengerikan, jika
bukan itu maka secara batrasa maknanya adalah menggumpalnya
rambut.

Al Qairawani sang ahli takwil mimpi berkatq ..Segala sesuatu
yang didominasi oleh warna hitam, maka itu cenderung tidak disukai."

Yang lain berkat4 "Kondisi rambut yang acak-acakan
ditakwilkan sebagai deman, karena menyebabkan tubuh tidak stabil
dan kepala pusing, apalagi yang berwarna hitam itu lebih mengerikan
dan menjijikan."
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42. Mimpi tentang Perempuan Berkulit Hitam

*j ilLi,it ,* dtqi" et4b\t or';L ; )t *'*
, -L 4-*Jr is',>L; uYlrigu ir;; i?;t q?, ,fiNr G(r n, 

7'
.laL.;tr ei ,,;A: ery fi*"srit::rLi C'rG ,a&;*;

IB3g.Dari Abdulr* Ort Umar RA mengenai Mimpi Nabi

SAW tentang Madinah, "Alat bermimpi melihat seorang perempuan

berlatlit hitam dan berambut acak-acakan keluar dari Madinah,

hingga dia berhenti di Mahya'ah, lalu ahr menahtilkannya bahwa

wabah Madinah dipindahkan ke Mahya'ah, yaitu Juhfah."

@:
(Bab mimpi tentang peremryan berlaiit hitam). Pada bab ini

Imam Bulfiari mengemukakan hadits yang telatr dikemukakan

sebelumnya dari jalur yang telatr saya singgung.

t4$iti (Lalu alw menakwilkannya). Dalam riwayat Al

Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, r-if:r$ (Lalu aht

merualcwilkannya).

"{-l 
(Alru melihat). Dalam susunan redaksi hadits ini tidak

terdapat kata, i6 (betiau bersabda),perkiaraannya adalah 'di: JJ
(Beliau bersabda, "Alan bermimpi melihat). Kata ini dicantumkan

dalam riwayat A1 Isma'ili dari Al Hasan bin Suftan, dari Al
Muqaddarrri, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, .1rr ,S:y:C;i: ry

(Mengenai mimpi Rasulullah SAW tentang Madinah. Rasulullah SAW

bersabda, " Aku bermimpi....' )
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43. Mimpi tentang Perempuan yang Berambut Acak-Acakan

irVi1/t .--1, ,,:iv'";r: *f il' ,k d,'oi *j r t'g *
;u.:"ol '.)it Jq*|iG & $-*"st'uLr? oY; e;!

' !'.. r7,. . i.n. ir'.aa*ir ?:,t;A:4U-*il
7040. Dari Salim, dari ayahnya, batrwa Nabi SAW bersabda,

"Aht bermimpi melihat seorang perempuan dengan rambut acak-

acalran lreluar dai Madinah hingga berdiri di Mahya'ah. Lalu aku

mrenakwillrannya bahwa wabah Madinah dipandahkan ke Mahya'ah,

yaiu Juhfah;'

Keteransan:

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits yang telatr

dikernukakan sebelumnya.

44. Mimpi Mengeyunkan Pedang

e€$ e\-ft:Sv S-,t {'ht *A, iriLl ;; srl e
i;- e #t} *i 6'; titt,;)\b'*rv t#'-3:, ;l
,H y.hr "t; 6'; tir; ,tttt (."#l;i ult'n:y ; *f

7041. Dari Abu Musa 
-yang 

aku kira dari Nabi SAIW-,
beliau bersabda, *Aku melihat di dalam mimpilar, bahwa alat

mengryunkan pedang lalu bagian tengahnya patah. Ternyata itu
adalah musibah yang menimpa sejumlah kaum muloninin saat perang

.*tlt 9C.*t: iit
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Uhud. Kemwdian alcu mengayunkannya lagi, mal<a dia kembali lagi

seperti semula. Ternyata itu adalah kemenangan yang didatangkan

Allah dan bersatunya kaum muloninin."

Keteransan Hadits:

(Bab mimpi mengayunkan pedang). Pada bab ini Imam

Bukhari mengemukakan hadits Abu Musa yang diduga dari Nabi

SAw, beliau bersabda, i33-b'*tiLJ tii'€r)" $ Uf"i': gU!: tdta,

melihat di dalam mimpiku, bahwa alat mengayunkan pedang lalu

bagian tengahnya patah). hi adalah bagian hadits yang telah

diriwayatkan oleh Imam Bulfiari secara lengkap dalam pembahasan

tentang tanda-tanda kenabian. Bagran yang dikemukakannya di sini

telatr dia kemukakan juga dalam judul perang Uhud, dan di sana saya

telah mengemukakan sebagian penj elasannya.

?q0 *,'u ".kriv c iL $$ ,i)'g 6;;i'sr;i 
's?l ^t? i

,ry$, (Kemudian aku mengayunknnnya lagi, maka dia kembali lagi

seperti semula. Ternyata itu adalah kemenangan yang didatangknn

Allah dan bersatunya lcaum muloninin). Al Muhallab berkata, "Mimpi
ini termasuk bentuk perumpirmaan. Nabi SAW menakwilkan pedang

itu sebagai para sahabat, dan menakwilkan ayunan itu sebagai

perintatrnya kepada mereka unfuk berperang, kemudian menakwilkan

patahnya pedang sebagai gugurnya sebagian sahabat, dan ayunan

berikutrya yang kemudian mengembalikan kondisi pedang seperti

semula ditakwilkan dengan bersafunya umat Islam dan kemenangan

yang mereka peroleh."

Para ahli ta'bir mempunyai beberapa penakwilan tentang

pedang, di antaranya: orang yang menerima pedang maka dia akan

menerima kekuasaan, baik berupa perwalian, titipan, isteri ataupun

anak. Bila menghunus pedang dari sarungnya namun tumpul, maka

isterinya selamat rurmun anaknya celaka. Jika sarung pedangnya pecah
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sementara pedangnya utuh, maka yang terjadi sebaliknya. Bila
keduanya utuh, maka keduanya selamat. Gagang pedang terkait

dengan bapak dan ashabaft, sementara mata pedangnya adalah ibu dan

dzawil arham. Jika menghunus pedang dan hendak mernbunuh

seseorang, maka itu adalah lisannya terhadap musuhnya. Pedang

kadang juga ditakwilkan sebagai penguasa yang lalim.

Sebagian ahli ta'bir mengatakan, bahwa orang yang mimpi
menghunus pedang maka dia ahan menikah. Mimpi melawan orang

lain yang pedangnya lebih panjang dari pedangnya sendiri, artinya

orang yang dilawannya itu akan mengalatrkaruD/a. Mimpi tentang

pedang besar artinya fitnah fuetaka). Mimpi menyandang pedang

artinya mendapat suatu urusan, jika pedangrya pe,ndek maka

urusannya tidak lama" dan jika mimpi menyeret wadanya artinya dia

tidak mampu menmgani urusan itu.

45. Orang yeng Berbohong tentang Mlmpinya

i;-l *}k u:Js *i y'i" d* d,f /6 i,*
{f rr* JL'&, i, .,fu {:, g:L-a .;'q)oi'-ilt.,;, .{gt i; ani *.J e 

,*'+ o.;a.ri o:hk i i3
. p6rj-Yt r$'d ol',.-Nk't a iL i;*'t?

,'iVi;} lie ,ik;r';- :'4elr ,;a, ,l * # ,.lli
. {i,t i3,,F';3,i:r:*'r? a

7 ,i;ui ,f it?'l ,i;:", ,l-t-s ;ru: .lr'rj a 'ej :ot a:, Jt,

.ivil.. Gak i,'iii;:j ,rj f dk
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i :Jv y"t? i.t * tk ,-p !9 rUP tl:rr'o;,J;L6*
o .'-.2 o- ,., .tz.t tzo t ,A, o.u .!, 1o..'rr^.
,f -d{Sg df ft+ &{U . o3i ... )-t' A) :F ,y) ,*l

.'4'; ... ,t6 ul
7042. Ali bin Abdullatr menceritakan kepada k*r; Suffan

menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari lkrimah, dari Ibpu Abbas,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mengaku bermimpi

tentang suatu mimpi yang sebenarnya dia tidak memimpiknnnya,

maka dia akan dibebani untuk mengikatkan antara dua biji gandum,

dan dia tidak akan mtrmpu melahtkannya. Barangsiapa mencuri

pendengaran pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak
menyulrainya, atau mereka menjauhinya, makn pada Hari Kiamat
nanti alran dituangkan timah yang meleleh ke dalam telinganya. Dan
barangsiapa menggambar suatu gambar (makhluk bernyawa), maka

dia alran diadzab,dan dibebani untuk meniupknn (ruh) kepadanya,

sementara dia tidak akan mampu meniupkan (ruh).-

Sufuan bertat4 "Ayyub meriwayatkannya kepda kami secara

maushul."

Qutaibah berkata: Abu Awanatr menceritakan kepada kami

dari QatadalL dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, perkataannya sendiri,

"Barangsiapa berbohong tentang mimpinya."

Syu'bah me,ngatakan dari Abu Hasyim Ar-Rummani: Ali
mendengar IlaimalL "Abu Hurairah mengatakan perkataannya:

'Barangsiapa me,nggarnbar suatu gambar (makhluk bernyawa) ... Dan

Barangsiapa me,ngaku berrnimpi Dan barangsiapa mencuri

pendengarar ...."

Ishaq me,nceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada

kami dari Khali{ dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Barangsiapa mencuri pendengaran Barangsiapa mengaku

bermimpi ... Barangsiapa menggambar ...." serupa itu. Hadits ini
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,sjt a;i'u'ot,,SG P't $Lbt * lnt Ji1ril ,:;l i; *ta

.;n;)*Giof

diriwayatkan juga oleh Hisyam dari Ilsimah, dari Ibnu Abbas ...
seperti perkataanya.

7043. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya di antara kedustaan yang paling dusta adalah
memperlihatlran penglihatannya (mengaht bermimpi) sesuatu yang
tidak' dilihatnya (dimimpikannya)."

Keteransan lladits:

(Bab orang yang berbahong tentang mimpinya). Maksudnya,
maka dia berdosa. Atau perkiraannya adalah bab dosa orang yang
berbohong tentang mimpinya. Kata al hulum artinya apa yang dilihat
oleh orang yang tidur (mimpi). Redaksi judul ini, "berbohong tentang

mimpinya" sedangkan lafazh haditsny4 ';* (mengaht bermimpi)

menunjul&an sebagian jalur periwayatannya yang diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi dari hadits Ali secara marrtt', {i-'il? * eaik ,j
{hJ't;O ytglt (Barangsiapa berbohong tentang mimpinya, maka

pada Hari Kiamat nanti dia alcan dibebani untuk mmgikat biji
gandum). Sanad-nya hasan dan dinilai shahih oleh Al Hakim, hanya
saja ini berasal dari riwayat Abdul A'la bin Amir yang dinilai dha'if
oleh Abu Ztx'ah.

Pada bab ini Imam Butfiari mengemukakan dua hadits, yaitu:

Pertamar lmam Bukhari mengemukakan beberapa jalur yang
marfu' dan mauquf yngberaal dari Ibnu Abbas.

a"i ,* (Dari AWub). Dalam riwayat Al Humaidi dari Suffan
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I
I
t
*

disebutkan, '-:; $1i (Ayyub menceritalran kepada kami). Dalam

riwayat asalnya ada yang menunjukkan demikian, yaitu di bagian

aktrimya disebutkan ,'9.'A g *i ,:otir'Sl 6u7yan berkata, "Ayyub

meriwayatkannya kepada knmi secara maushul")

/t:P f) * (Dari lbnu Abbas). Imam Bulfiari menyebutkan

perbedaan asumsi terhadap lkrimah, apakah dia meriwayatkan dari

Ibnu Abbas socara marfu' atau mauquf, ataukah dari Abu Hurairatr

secara mauquf

'#lri (Barangsiapa mengalru bermimpi). Maksudnya,

berpura-pura telatr bermimpi tentang sesuatu.

;F';,-t, r;.'q-'ot ''ili f;- d *, (Tentang suatu mimpi yang

sebenantya dia tidak memimpiftannya, malra dia dibebani untuk

mengilratkan antara dua biji gandum). Dalam riwayat Abbad bin

Abbad dari Ayyrb yang diriwayatkan oleh Atrmad disebutkan, 
"+'G

t3-i.G'F: cif;r-t'b#.'rJ);-[, Wot- dia akan diadzab hingga

mengilratkan antara dua biji gandum, sementara dia sendiri tidak

alcan mam?ru mengikatnya). Dia juga meriwayatkannya dari riwayat

Hammam, dari Qatadatr, 
'#'q,?+':li'6:# *l.e3 qiri't'Jbi-',,

)tl,,;t qig gor"ngsiapa mengaht bermimpi secara dusta, maftn

atan diberikan lcepadanya sebiii gandum dan dia diadzab hwga
mengikatkan antara kedua ujungnya, dan dia tidak akan mampu

mengikanya). Ini adalatr salah satu yang menunjukkan bahwa hadits

ini dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan dari Abu Hurairatr karena

perbedaan redaksi darinya yang berasal dari keduanya. Yang

dimaksud dengan pembebanan itu bukan termasuk adzabnya.

'4 tt\i-'ti o7r'€ { ii il ** d|igl\ r}i (Barangsiapa

mencuri pendengaran pembicaraan suatu lmum sementara merekn

tidak menyicainya, atau mereka menjauhinya). Dalam riwayat Abbad
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bin Abbad disebutkan,l-+ rt:t#- J: 6"*entara mereka menjauh

d ar iny a), tanpa keraguan.

y,q.$ ?t-Urfii "jf vf * {Maka pada Hari Kiamat nanti atran

dituanglran timah yang meleleh ke dalam telinganya). Dalam riwayat
Abbad disebutkan,'*rb yqr?try:i e'ele 1Ua*a pada Hari Kiamat

nanti alran dituangkan adzab ke dalam telinganya). Sementara dalam

riwayat Hammam disebutkan, '#-blli+;t-tt ii *:-g J'&t;:
tJ-,5i y:t ,*';-$ g* (Dan Barangsiapa mencari pendengaran

pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak suka didengar
pembicaraannya, maka timahyang meleleh akan dituangkan ke dalam
telinganya).

f!,';i : 4f 'e:r-i| u* t alii i;* ip'$i (Dan

barangsiapa menggambar suatu gambar [malrthk bernyawaJ, marra
dia alan diadzab dan dibebani untuk meniupkan [n hJ rrepadanya,
sementara dia tidak sendiri akan mampu meniupkan [ruhfl. Dalam
riwayat Abbad dan juga riwayat Hammam disebutkan , i:r:r-l 3? Uj
.*;1. P-|;ji u!, W & & -*ui,?i-ql:b qoo, baranssiapa

menggambar suatu gambar [maffiluk bernyawoJ, maka pada Hari
Kiamat nanti dia akan diadzab hingga dia meniupkan nth kepadanya,
sementara dia tidak akan mampu meniupkan fruhJ kqadanya).

Hadits ini mengandung tiga hukum, yartu:

l. Berbohong telrtang mimpi

2- Me'ncuri peirdengaran terhadap perrbicaraan orang yang tidak
mau didengar

3. Membuatgamtarmakhtukbernyawa.

Di bagran akhir pembahasan tentang pakaian telatr
dikemukakan hadits dari jalur An-Nadhr bin Anas, dari Ibnu Abbas
dengan redaksi, i,t'*')'*}rj (Barangsiapa menggambar suatu
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gambar fmakhluk bernyawaJ). Penjelasannya telah dipaparkan di

sana.

Adapun berbohong tentang mimpi, Ath-Thabari berkata,

"Beratrya ancaman terhadap pelakunya dalam hal ini, karena

berbohong di saat terjaga kadang lebih besar kerusakannya daripada

saat tertidur. Sebab terkadang bisa menjadi kesaksian dalam kasus

pembunuhan, atau had atau pengambilan harta. Selain itu, berbohong

tentang mimpi adalah berbohong terhadap Allah batrwa dia melihat

sesuatu yang tidak dilihatnya, padatral berbohong terhadap Allah lebih

berat daripada berbohong terhadap maldrluk berdasarkan firman Allah

dalam surah Huud ayat 18, 4) ,* ,i.s i$, :ly 3tl3''tri ,S:*-t (oo"

para saksi akan berlata, "Orang-orang inilah yang telah berdusta

terhadap tuhan mereka. ")

Berbohong tentang mimpi dianggap sebagai kedustaan

terhadap Allah b€rdasarkan hadits, i]-3r 'H;? t3lr lUimpi adalah

bagian dari kenabran), sedangkan apa yang merupakan bagian-bagian

ke,nabian berasal dari Allah."

Sebelurn bab '?enyebutan bani Aslam dan Ghifar" telatr

dikemukakan sedikit bahasan tentang hadits Watsilah yang akan

dikernukakan nanti tentang peringatan terhadap hal itu dalam hadits

keduabab ini.

Al Muhallab mengatakan te,ntang sabda beliau, f;;.'q- oi'r:iti

C#'*S (maka dia dibebani untuk mengilwtlwn antara dua biii

gandum),'Ini adalatl dalil bagi penganut fatram Asy'ariyatr tentang

bolehnya mernbebankan sesuatu yang tidak mampu diemban. Contoh

lainnya adalah firman Allah dalam surah Al Qalam ayat 42, 
";:Xl-17o'tl+;;->tl ;1i.Ir Jt tryV, ?6V (Pada hari betis disingkapkan dan

merelra dipanggil untuk bersujud; makn merel<a tidak kuasa).

Sernentara yaog tidak berpendapat demikian menjawabnya
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berdasarkan firman Atlatl dala surah Al Baqarah ayat 268, ttr UK f

W)i rlC (Atlah tidak membebani seseo'.ailg melainknn sesuai

dengan kesanggupannya), atau meneka me,ngartikannya sebagai

urusan dunia, sedangkan ayat dan hadits tadi diartikan terkait dengan

perkara akhirat."

Yang benar, batrwa pembebanan yang disebutkan dalam sabda

beliau, 'q-'o|'rik 6aU dia akan dibebani untuk mengitrat) bukanlah

pembebanan sebagaimana yang dikenal dan terminologi syar'i, tapi

sebagai kiasan tentang siksaan sebagaimana yrang telah disinggung.

Sedangkan pembebanan (tuntutan) yang disirnpulkan dari perintah

bersujud, maka perintatr ini rmtuk menunjukkan kelemahan dan

kehinaan mereka, karera mereka telatr diperintatrkan bersujud sewaktu

di dunia dan mirmpu melakukannla namun mereka enggan

melakukannya. Di akfuirat mereka diperintahkan bersujud namun

mereka tidak mampu melakukaoq'ar sehingga itu menunjuk&an

kelemahan mereka, sebagai penistaan dan sekaligus siksaan bagi

mereka.

Kemudian tentang mencuri pe,ndengaran terhadap pembicaraan

orang lain telah disinggung dalam perrbahasan tentang minta izin,

yaitu saat mengupas hadits, 9i ttt\ 9q ri6.1, {Tidaflah dua orang

berbisik-bisik tanpa menyenakan orang yang ketiga). Dalam hadits

bab ini disebutkan kriteria batasanny4 yaitu bagi orang yang tidak

suka didengarkan dilarang, sehingga ini tidak mencakup orang yang

rela didengarkan. Sedangkan omng yang tidak diketatrui dalam hal ini
(yalcni tidak diketahui apakatr dia rela atau tidak suka), maka mencuri

pendengaran terhadap pembicaraannya adalah terlarang demi menjaga

pembicaraan yang disampaikan.

Ancaman yang diberikan kepada pelakunya adalah timah yang

meleleh dituangkan di telinganya sebagai balasan atas perbuatan

tersebut. Kata al aanuk artinya timah cafu, adajuga yang mengatakan
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batrwa itu adalatr timah murni.

Ad-Dawudi berkata, "Itu adalah timah."

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Beliau menyebutryahulm dan tidak

menyebutnya ru'yaa, karena dia mengaku bermimpi padahal tidak

melihat apa-apa, sehingga itu dianggap sebagai kebohongan,

sedangkan kebohongan itu berasal dari syetan. Disebutkan bahwa ijJr
orl:it tt 94 (mimpi buruk dari syetan) sebagaimana yang telah

dikemukakan dari hadits Abu Qatadah. Segala sesuatu yang berasal

dari syetan adalah tidak benar. Jadi, hadits-hadits ini saling

mendukung satu sama lain."

Dia berkata, "Makna mengikat antara dua biji gandum adalah

menyimpulkan (mengikatkan) salatr satunya kepada yang lain, dan itu

sangat tidak munglrin dilakukan. Kesesuaian ancaman ini bagi orang

yang berdusta tentang mimpinya dan orang yang menggambar, sebab

mimpi adalah ciptaan Allah dan itu adalah gambaran maknawi, lalu

dengan kebohongannya dia memasulilkan imajinasi yang tidak terjadi,

sebagaimana halnya pelukis yang membuat suatu gambar yang tidak

hakiki, karena gambar yang hakiki adalah yang bemyawa. Oleh

karena itu, pembuat gambar halus (ilusi atau halusinasi) dibebani

dengan perintatr halus, yaitu penyarnbungan yang bentuknya adalatt

mengika&an antara dua biji gandum. Sedangkan pembuat gambar riil
dibebani dengan perintatr yang berat, yaitu menuntaskan ciptaannya

dengan meniupkan ruh. Ancaman lainnya untuk masing-masing dari

keduanya adalah diadzab hingga melakukan apa yang dibebankan

kepadanya, padahal keduanya tidak akan milmpu melakukarurya. Ini

adalah kiasan tentang adzab yang terus berkesinambungan bagi

keduanya. Hilonah di balik pemberian ancaman keras ini adalah:

l. Dia telah berdusta tentang jenis kenabian.

2. Menentang kekuasaan Sang Maha Pencipta'"

Kemudian tentang orang yang mencuri pendengaran terhadap
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pernbicaraan orang yang tidak suka didengar, dia berkat4 "Termasuk

dalam hal ini adalatr orang yang masuk ke rumahnya lalu menutup

pintunya lalu berbicara dengan orang lain (di daiam rumah). Indikator

kondisinya (yukrri masuk ke rumah lalu rnenutup pintu) menunjukkan

bahwa dia tidak mau ada orang lain yang mendengarkan

pembicaraannya. Sehingga bila ada orang yang mencuri pendengaran

terhadap suafu pembicaraan, maka dia masuk dalam ancaman ini.

Sama halnya dengan orang yang mengintip dari celah pintu, ini juga

ada ancamannya. Lagi pula jika mereka (yang diintip) mencongkel

matanya, maka itu tidak dikenai qishash maupun diyat. Yang tidak

dimasukkan dalam keumuman ini adalah orang yang tidak suka

pembicaraarurya didengarkan oleh orang tapi dia berbicara deqgan

suara nyaring, sementara di situ ada orang yang dia tidak mau orang

tersebut mendengar pembicaraannya. Tapi karena suaranya nyaring

sehingga orang tersebut bisa mendengamya, maka orang tersebut

tidak termasuk yang terkena ancaman ini."

Dia berkata, "Hadits ini menunjulJcan bahwa orang yang

keluar dari sifat keharnbaan maka dia berhak disiksa sesuai dengan

kadar keluarnya. Hadits ini juga menunjukkan batrwa orang yang tidak

mengetahui hal itu tidak diu&ur karena ketidaktatruannya. Demikian
juga orang yang menakwilkannya dengan penakwilan yang tidak

benar, karena hadits ini tidak membedakan antara orang yang

mengetatrui status haramnya dengan orang yang tidak mengetahui."

Yang lainnya merrgatakan, bahwa kata "gandum" disebutkan

secara khusus, kare,na dalam mimpi ada perasaan atau emosi yang

menunjulkannya. Dengan begitu terlihat kesesuaian antara keduanya

dari segi turunan kata.

U$irii (Dan Qutaibah berkata ...). Disebutkan dalam

salinan Qutaibah dari Abu Awanah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i
darinya melalui jalur Ali bin Muhammad Al Farisi, dari Muhammad

bin Abdillah bin Zakariya bin Halyawaih, dari An-Nasa'i, i;-) ,fj f



'oi:, ,d;,ttit #1,/i ,i*-;b a* g.'q'oi't;k 
"qi 

e as e :J,6

'):* (Dari Abu Hurairah, dia berlcata, "Barangsiapa berbohong

tentang mimpinya, makn dia dibebani untuk mengikatlcan antara dua

ujung sebuah biji gandum. Barangsiapa mencuri pendengaran

terhadap pembiicaraan Dan barangsiapa menggambar") Hadits ini
diriwayatkan s@ara maushul oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al
Mustakhraj dari jalur Khalaf bin Hisyam, dari Abu Awanah dengan

sanad ini secara mauquf. Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan

hadits ini secara lengkap lagi marfu' dari jalur Hammam, dari

Qa-tadah, tapi An-Nasa'i meringkasnya hanya sampai pada redaksi, i/
jfr (B arangstapa menggambar).

'-i!1, t'u grf '* 135 Sii loan Syu'bah mengatakan dari Abu

Hasyim Ar-Rummanf). Dia adalatr Yahyabin Dinar. Dalam riwayat A1

Mustaurli dan As-Sarakhsi: Dari Abi Hisyam, ini keliru.

{i;)t f:, {ch|l;i ,i:):y-b')? i} ,'ii:ii}-:} i ,1,6 Qqo"

Hurairah mengatakan perkntaannya, "Barangsiapa menggambar

suatu gambar {makhluk bernyawaJ, barangsiapa mengalru bermimpi
dan barangsiapa mencuri pendengaran.') Demikian riwayat asalnya

dikemukakan secara ringkas hanya pada penggalan ketiga hadits itu
saja. Kami juga dapati secara maushul dalam lKttab Mustakhraj Al
Isma'ili dari jalur Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari, dari ayahnya,

dari Syu'balL dari Abu Hasyim dengan sanad ini,|k'i' :i j:; ,frf'*
(Dari Abu Hurairah, "Bara.ngsiapa mengalat bermimpi.') Selain itu,
diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far Ghundar, dari Syr'batr,

dia juga menyebutkan demikian , l*-s'rJ;6-'oi'.i3 J)( P',i
(Barangsiapa mengalu bermimpi secara dusta, malca dia dtbebani
untuk mengikat biji gandum).

'oV,:"|'63'r-; (Is h a q m e n c e r i t a ka n ke p a d a ka m i) . Mak sudnya,

Ibnu Syahin. Sedangkan Khalid, gurunya, adalah Ibnu Abdillah Ath-
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Thalrhan. Gurunya Khalid adalah /.J lFradz/rza,.
t. c.,a , . . i.,..-lt-rn )_p ,F:,nl;; Ai,:g1,Z,t 51, (Barangsiapa menari

pendengaran, barangsiapa mengalat bermimpi, dan barangsiapa
menggambar dengan redalui serupa). saya (Ibnu Hajar) katakan,
seperti itulah dia meringkasnya. Sementara Al Ismaili
meriwayatkannya dari jalur wahab bin Baqiryah, dari Khalid bin
Abdillah, lalu dia menyebutkannya dengan sanad ini hingga Ibnu
Abbas dari Nabi SAW secara marfil', 'l-j'e:7i #. Jl.&I i,f+ e t vr'+k"'a'l;" {l-'oi'.,lrp;'{r,|!Fti y:i e "* ryrn

P"r';it 4-&,i; q::l||*'r? ipj (Barangsiapa mencuri
pendengaran terhadap pembicaraan suatu lcaum sementara mereka
tidak menyukainya, maka timah yang meleleh akan dituangkan ke
dalam telinganya. Barangsiapa mengarru bermimpi, marra dia
dibebani untuk mengikatlmnkan biji gandum, dan dia tidak akan
mampu melalcukannya. Dan barangsiapa menggambar suatu gambar
[makhluk bernyawaJ, maka dia akan diadzab hingga dia mmiupkan
[rh| lrepadanya, sementara dia tidak mampu merarailannya).
Kemudian Al Ismaili juga meriwayatkannya dari jalur wuhaib bin
Khalid dan dari jalur Abdul wahhab Ats-Tsaqafi, keduanya
diriwayatkan dari Khalid Al Hadzdza' dengan sanad iru secara
marfu'.

?( f r 'i.ti (Hadits ini diriwayatkan juga oleh Hisyam).

Maksudny4Ibnu Hassan

d,i f+ fl f f* V (Dari rbimah, dari rbnu Abbas
perlrataanya). Maksudnya secara mauquf.

Kedua,,!ih ,s?l 6bllSesungguhnya di antara lcedustaan

yang paling dusta).Kata afraa, artinya kebohongan paring besar. Kata
alfiraa adalah bentuk jarnak darifiryah.Ibnu Baththal berkat4 ..Kata

alfiryah adalah kebohongan besar yang menakjubkan.,,
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'j I 6'* (Penglthatannya [mengaht bermimpiJ sesuatu yang

tidak dilihatnya [dimimpikannyaJ). Demikian redaksi yang

dicantumkan, yaitu dengan membuang fa'il dan bentuk tunggal pada

kata ain (mata). Dalam sebagian salinan disebutkan, ti-;- 16 (Apa

yang tidak dilihatnya) dengan lafazh mutsanna (berbilang dua).

Penisbatan penglihatan kepada mata kendati matanya tidak melihat

sesuatu artinya mengabarkan bahwa kedua matanya melihat sesuatu

ftermimpi tentang sesuatu) padahal diabohong.

46. Bila Bermimpi tentang Sesuatu yang Tidak Disukai, Maka

Sebaiknya Tidak Memberitahu Menceritakannya kepada Orang

Lain

Vilt,sri*''6,|'-fr'*(:i-4- i,Su * ;;:t * *
*f Vil ,s,\* $,irti;6t3'd; ,? *F
,:tgi:7, rr'4urt,;31; ,JA *:, ,:)Lh, ,,u 4'u;'T
13 c,sf , 6y, .!.nJ- U t\ e.. u!t- x',;- u €;lf 6:()

4.o:;jy; 60, 'Ji*, ,gtbiilt?'ut 6?'u *L\\';;li
.i:hi'jif ,ta:l

7044. Dad AMi Rabbih bin Sa'id, dia berkata: Aku
mendengar Abu Salamatr berkata: Sungguh aku pernah bermimpi

yang membuatku sakit, sampai aku mendengar Abu Qatadah berkata,

"r1ku pun pernatr bermimpi yang membuatku sakit, sampai aku

mendengar Nabi SAW bersabd4 'Mimpi yang baik adalah dari Allah,

lrarena itu bila seseorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang

disenanginya, maka sebailotya tidak menceritakannya kecuali kepada

orang yang senang (mendengarnya), dan bila dia bermimpi sesuatu
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yang tidak dismanginya, maka sebaibtya mernohon p*lindungan

lrepada Allah dari keburukannya dan dari kejahatan syetan, meludah

tiga kali, dan tidak menceritakannya kepada orang lain, karena

s esungguhnya itu tidak akan membahayaknnnya' ."

,'J'A *t p iu, .,ro it ;|-r'er'"fr ,lr:;t:";r # ,;'*
,>t;Jrqr ir )1rlt,"i,r ; tiri ti;-r;S1t {oi ,s?r6y

"r -'4i,1i,pti,.!r 'u e Cy r,S- Q u; ,; ,slL,tt) A.

.i'hi'J r6g,j;tr 6T"JJ- oi C;
7045. Dari Abu Sa'id Al Khudn, bahwa dia mendengr

Rasulullatr SAW bersabda, "Apabila seseorailg dari kalian bermimpi

suatu yang disukainya, maka sesungguhnya mimpi itu dari Allah,

malra hendaknya memuji Allah atas itu dan menceritakanrnya- Dan

bila dia bermimpi selain itu yang tidak disukailtya, sesungguhnya itu
dari syetan, maka hendalotya memohon perlindungan (kepada Allah)

dari lceburukannya dan tidak menceritakannya kepada orang lain,

karma sesungguhnya itu tidak akan membahayakawqla."

Keteransan lladits:

(Bab bila bermimpi ten ang sesuatu yang tidak disukai, noka
sebailorya tidak menceritakannya kepada oftmg /aiz). Demikism ImEn

Bukhari me,ncantumkan judulnya dengan me,rradukan lafazh kedua

haditsnya. Tapi judulnya menggunalcan redaksi, 'tnaka dia hendaknya

tidak memberitahukan", sedangfuan redaksi haditsryaa, Ur;i-16 1*"*o

dia hendalorya tidak menceritakan\. Makna kedumya saling

berdekatan

Pada bab ini Imam Bulfiari mengemukakan dua hadits, yaitu:
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Pertama, ,*F t;3Y ,41'd-k'rA $ungguh atu pernah

bermimpi suatu yang membuatht sakit).Imam Muslim meriwayatkan

dari Suftan, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, * sll qlt ,51i ik
,pli x J '* Am pernah bermimpi suatu hingga aku menggigil

karenanya, hanya saja aht tidak sampai diselimuti).

An-Nawawi berkata, "Makna a'raa adalah aku menggigil

(demam) karena takut terjadi di alam nyata berdasarkan dugaan.

Kalimat, uriya, ya'raa artinya terkena demam atau menggigil. Malan

#,il l,adalah diselimuti karena dingirur,va demam."

Seperti itu juga hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrzzaq
dari Ma'mar, dari Az-Ztthi, dari Abu Salamah, tapi dia menyebutkan,

i+ W ji 6t* merasakan tekanan berat)sebagai ganti lafazh, ,s?l
r e\ @Iru menggigil karenanya). Dalam riwayat SuSan dari Az-Zuhri

disebutkan ,')Ci t ffi'p gtonyo saja ahr tidak sampai kehilangan

rasa).Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadits Yahya bin Sa'id

Al Anshari, dari Abu Salamah, fr *",*]-;iit tiilt c:\'Ck bt

(Sungguh alru pernah bermimpi suatu mimpi yang terasa lebih berat

bagiht daripada gunung).

tJJ)t 6ai'{k u:ti ,l,S:'i-is;i LiJ |i* u}i (sampar akt

mendengar Abu Qatadah berkata, "Alru pun pernah bermimpi suatu

mimpi.') Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, sj\'(Sungguh

alat pernah bermimpr) dengan tarnbahan huruf lam. Lafazh pertama

dalam hal ini lebih utama.
tj-'F;,rlt 

u b:.t-jJ-1,-i lua*a dia sebaitorya tidak

menceritaknnnya kecuali kepada orang yang senang

[menden garny aJ ). Hikmahnya telah dikemukakan sebelumnya bahwa

bila dia menceritakan mimpi yang baik kepada orang yang tidak suka,

adakalanya mimpi itu ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak
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disukai, baik karena kebencian atau kede,ngf,ian. Itu kadang terjadi
karena faktor karakternya. Atau tergesa-gesa menetapkan kesedihan
dan ketidaksenangan bagr dirinya. Oleh karena itu, perintah tidak
menceritakan kepada or:mg yang tidak serulng disebabkan oleh faktor
tersebut.

Kedua, hadits Abu Sa'id Al Khudri, penjelasannya telah
dipaparkan dalam penjelasan hadits "bab mimpi yang baik dari
Allah".

47. Orang yang TidakMemandang Benarnya Penakwil Pertama
tentang Suatu Mimpi Bila Memang Tidak Tepat

o-? (;i:L ?nt or, ,16 ,r oi ,=& i/. .tt * u ir * *
'd-i, jy,ie *i'*\, -v nr J:), ;f t*:r'"oi..L:rtJ-

,W o';r5- }rlt 6rG cJ;tt, ,3r'-rbx'-^a Ttat

'J-st ef, .Si.;jr, prjt'u',1';K: iJu ,',ihii ts# or;:u
i-: t! t I ltt

:t, i\4 y;L'G *ui,i)t 6Att,/1!i j11t, u ,bt)l
,.1i ?i",p; y)l;s;t_ i .rrJi.'+*.',y ,tr:, erjiiln .i'

zt A

; atjtjtv.
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;:"A ,ar J?, r; ir; :Jv lix. *lltfi Ox.'*i ,&,
'd v ,iti .tvi el,,

7046. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, Ibnu Abbas RA
menceritakan, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah

SAW lalu berkata, "Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi melihat

awan yang meneteskan minyak (samin) dan madu, kemudina aku

melihat orang-orang menadatrnya dengan telapak tangan mereka. Ada
yang banyak dan ada yang sedikit. Tiba-tiba ada sebuah tali yang

membentang dari bumi hingga ke langit. Aku kemudian melihafrnu
meraihnya lalu engkau naik, lantas ada orang lain meraihnya lalu dia
pun naik, setelah itu ada orang lain lagi yang meraih lalu dia pun naik,
kemudian ada orang lain lagi meraihnya lalu terputus, kemudian
disambung lag." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku

sebagai tebusannya, demi Allah biarkan aku hingga aku

menakwilkannya." Nabi SAW pun bersabda, "Takwilkanlah." Abu
Bakar berkat4 "Awan itu adalatr Islam. Sedangkan madu dan minyak
yang menetes adalatr manisnya Al Qur'an yang menetes, orang-orang

ada yang mengambil banyak dari Al Qur'an dan ada pula yang sedikit.
Tali yang membentang dari langit ke bumi itu adalah kebenaran yang

engkau berada di atasnya, engkau meraihnya lalu Allah
meninggikarurlu, kemudian ada orang lain mengarnbilnya setelahmu

lalu dia pun naik, lalu ada orang lain lagi meraihnya lantas dia pun
naik, kemudian ada orang lain lagi yang mengambilnya kemudian

terputus, setelah itu disarnbung lagl lalu dia pun naik dengannya.

Beritahu aku wahai Rasulullah, ayahku sebagai tebusannya apakah

aku benar atau salah?" Nabi SAW bersabda, "Engkau benar sebagian

dan salah sebagian." Abu Bakar berkata, "Demi Allah wahai

Rasulullah, ceritakanlatr kepadaku bagian yang aku salah." Beliau
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bersabda, " Janganlah engkau bersumpah."

Keteranqan Hadits:

Tampaknya, Imam Bulfiari mengiqaratkan hadits Anas, dia

berkata, 'Pt * Xr' .p !,'l*'t )'6 (Rosulullah MV bersabda) laht

dia menyebutkan redaksi haditsnya. Di dalamnya juga disebutkan,

1.t; S\\.C;\q lOan mimpi itu sesuai penakwil pertama)- Ini adalatr

hadits yang lemal1 karena di dalam sanod-nya terdqat Yazid Ar-

Raqqasyi, namun dia memiliki hadits penguat lainnya yang

diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan

sanad hasan dan dinilai shahih oleh Al Hakim, dari Abu Razin Al

Uqaili secara marfu','c,li3 c.,].L $$ ,'-3i I u' ;y h: ,P €-lli lmimpi

itu ada pada knki burung ftidak tetapJ selama tidak ditakwilkan. Bila

ditakwill@n maka akan jatuh). hri adalah redaksi Abu Daud. Dalam

riwayat At-Tirmidzi disebutkan, Lfu (iatuh). Sedangkan dalam

riwayat Mursal Abu Qilabahah yang dinukil oleh Abdurazzaq

disebutkan , r4iia--t- ,- W-'it et f,t F oli; y ,'jii-r; ,* g C-ili

(Mimp i akan t erj adi s esu ai p en alcu,ilannya- P entmpanmaanny a s ep erti

seseorang yang diangknt [perkaranyal lalu dia menunggu kapian

diletakkannya). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim secara

maushul dengan menyebutkan Anas.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih

dari Atha', '8)l 6 eb t-ilj, Srt a'& lf"rooh dikatakan bahwa mimpi

itu sesuai dengan penalwilannya). Ad-Darimi meriwayatkan dengan

sanad yang hasan dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisfh, dia berkata,

!, l;,,, c;;ri -tta4, e ,t -i- |-il;x-|ts Ui *s *-gt *t u'ai;y c:'&

,ita'otf'ii' r* Ulj ,*6 ,ftt";o,g\1'ot,uui'P3 +;r-ht *
U,t* ilr 

"u.-a 
of *t: qj ,? ,,Sui .iyt {oe'a:ni SO cr:;,*t ,#
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,1,*;.v pi *it ,p lt l?;t c'it;i,,ii*i cui 'of ii .$ auo i-#t
t*.a 6e i-#, *:i;i# )$)ulb'ii :dit fdr, *,;;16 diu

tA+L-b tJ$;-6 ,-rb'ttr<s t;;\'oy ,f * aips t?;!t lseorang

perempuan warga Madinah bersuamikan seorang pedagang yang

bepergian lama -yabti dalam perdagangannla-; datang menemui

Rasulullah SAW, lalu berkata, "sesungguhnya suamilcu sedang pergi

dan meninggallunht dalam keadaan hamil. Lalu aht bermimpi bahwa

tiang rumahlat pecah, dan aha melahirkan anak yang buta sebelah."

Beliau pun bersabda, "Itu baik Insya Allah suamimu akan kembali

dalam lreadaan baik dan engkau akan melahirkan anak yang

berbakti." Dia kemudian menyebutkannya tiga kali. Setelah itu dia

datang lagi saat Rasulullah SAW sedang tidak ada. Alru kemudian

menanyainya, maka dia pun memberitahulcan tentang mimpi itu, lalu
alat berlrata, "Jika mimpimu benar, maka suamimu akan meninggal

dan englmu akan melahirkan anakyang jahat." Dia pun duduk sambil

menangis. Lalu Rasulullah SAW datang, beliau bersabda,

"Menjauhlah wahai Aisyah. Bila kalian menalwillwn mimpi seorang

muslim, maka takwilkanlah mimpi itu sebagai lrebailun, karena mimpi

itu alran terjadi sqmiyang ditak:wilkon oleh orangnya.')

Sa'id bin lv{ansrhur juga meriwayatkan dari Mursal Atha' bin

Abi Rabalr, dia benkata: ,iriui ';rl * 1o'uI, !, lrr 4il;y'c'ie
.g+\i gJb ir 3i ,jr6 -go V,;:osf '#t A.'J.Elte irfi:r;r
6lr-1 gj lseorang pererrryruan datang lcepada Rasullulah SAW lalu

berlcata, "sesunggulutya aht bermimpi seolah-olah tiang rumahlar

pecah." 
-,Sernentaro stmminya sedang bepergian- maka beliau

bersabda, "Allah akan mengembalilan suamimu kepadamu."

Ternyata suaminya datang dalam kcodaan selamat). Tapi disebutkan

di dalamnya bahwa Abu Bakar dan Umarlah yang menakwilkan

mimpi terakhir itu rmtuk perempuan tersebut, dan mengenai riwayat
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ini tidak ada hadits yargmarfu'.

Imam Bukhari sebenarnya ingin menunjukkan secaxa khusus

apa yang ditakwilkan oleh penakwil jika dia memang benar dalam

menakwilkan mimpi. Dia menyimpulkanya dari perkataan Nabi SAW

kepada Abu Bakar dalam hadits bab ini, tbii.'c,ri.jri'ttb-i;.'C' i1

(Engkau benar sebagian dan salah sebagian). Dari sini dapat

disimpulkan bahwa bila yang salah itu beliau jelaskan, tentu yang

beliau jelaskan itu menjadi penakwilan yang benar, sehingga

penakwilan yang pertama menjadi tidak ada artinya.

Abu Ubaidah dan lainnya berkata, "Makna sabda beliau, $!r
J;* l's\.@impi itu sesuai penalcwil pertama) adalah bila yang

menakwilkan pertama kali itu adalah orang yang mengetahui dan dia

menakwilkarulya secara tepat. Tapi jika tidak, maka keberanan mimpi
itu akan muncul pada penakwil berikutnya. Sebab patokannya hanya

terletak pada tepatnya penakwilan mimpi, sehingga dapat mencapai

maksud Allah seperti yang telatr dipermisalkan-Nya. Jika sudatr tepat,

maka orang yang bermimpi tidak perlu menanyakannya lagi kepada

orang lain, tapi bila belum tepat maka dia hendaknya menanyakan

kepada orang lain. Sebelwnny4 dia sebaiknya menjelaskan bahwa

mimpi itu telah ditakwilkan sebelumnya dernikian dan demikian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penakwilan seperti ini tidak
didukung oleh hadits Abu Razin,'c;i5 cr: tilt;lby(sesungguhnya

mimpi rtu bila telah ditalcwilkan maka akan terjadi), kecuali bila dia

menyatakan pengkhusu san,'c: j> (ditalcwillcan), bahwa penakwilnya

harus orang alim yang menakwilkan secara benar. Namun ini ditolak
oleh sabda beliau mengenai mimpi yang tidak sukai, t:JJf W.L:rt;"lt
(Dan tidak menceritaknnnya kepada seorang pun).Hikmah di balik
larangan ini telah dipaparkan, yaitu bahwa bila diceritakan kepada

orang lain maka ada kemungkinan ditakwilkan dengan penakwilan

yang tidak disukai, yakni ditakwilkan sesuai zhahir mimpi itu, padahal
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ada kemungkinan untuk ditakwilkan dengan penakwilan yang

disenangi secara batin sehingga mimpi itu terjadi seperti takwilannya.

Mungkin juga jawabannya adalah, itu tergantung perihal orang yang

bermimpi itu, dia boleh saja menceritakarurya kepada seseorang, tapi

bila ternyata dia menakwilkannya dengan penakwilan yang tidak

disukai, maka sebaiknya dia rnenanyakannya kepada orang lain yang

menakwilkiumya dengan tepat, sehingga penakwilan pertama tidak

terjadi, dan yang terjadi adalah penalonilan yang tepat. Jika orang

yang bermimpi itu tidak bertanya lagi kepada orang lain, maka yang

terjadi sesuai dangan penakwilan yang pertama.

Di aniara etika orang yang menakwilkan mimpi adalah seperti

hadits yang diriwayatkan oleh Abdunazzaq, ,t-'J AJS'6 ,";l'*
ur.tl--b\.?t6'p |W *t 'b 6gi f!a16?t$'i ,Ai (Dari

{Jmar, bahwa dia pernah menulis surat kepada Abu Musa [yang
isinyaJ: "Karena itu, apabila seseorang dari kalian bermimpi sesuatu

lalu dia menceritakannya kepada saudaranya, malra hendalorya

mengatalran, 'ffii baik bagi kita dan buruk bagi musuh-musuh kita'.')
Para periwayatrya tsiqah, lapi sanad-nya terputus.

Ath-Thabarani dan Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail

meriwayatkan hadits Ibnu Ziml Al Juhami, dia tidak disebutkan

n.rmanya di dalam riwayatnya tapi Abu Umar menyebutnya Abdullah

dalam krtab Al Isti'ab,dia berkata, i* $t'J:*f in, 4- olt orS

fp :J'6 .!t l?iri uf :L$i ,,h:'i.r iri tr#t '&bl ,sl:,9:Ji {5t
'!tJ:r',rbii .;ir;ir 'e3 {.'t:,;&1 ,Ei.tttol *7i 6 ?i ,t6,; f;'i tu"iri

(Apabila Nabi SAW selesai shalat Subuh beliau besabda, "Adakah

seseorang di antara kalian yang bermimpi sesuatu?" Ibnu Ziml

berlmta, "Maka aht berkata, 'Ala4 wahai Rasulullah'. Beliau pun

bersabda, 'Kebaikan yang akan engkau peroleh dan keburukan yang

alran englrau jauhi. Baik bagi kita dan buntk bagi musuh-musuh kita,

dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ceritakan

:

l
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mimpimu'.' ) Sanad-nya sangat dha'tf.

Para ahli ta'bir menyebutkan bahwa di antara adab orang yang
bermimpi adalah:

l. Benar dalam bertutur kata

2. Tidur dalam keadaan berwudhu

3. Tidur dengan bertumpu pada bagian kanan tubuh

4. Sebelum tidur membaca surah Asy-Syams, Al-Lail, At-Tin, Al
Ikhlas dan Al Mu'awwidzatain, serta mengucapkan, ;t'fr$i
*q lrr grr,*-Jt fr6b *Wti,lriti 7/'u sriVf
Fili # t ilhi.b '*t$'a6'c-'aa.a qj'ut:,i ,il ;+i .1r;i,i
,lL-i J ,lg G G:1(ya Allah, sesungguhnya alru berlindung

kepada-Mu dari mimpi-mimpi yang buruk, dan alu berlindung
lrepada-Mu dari permainan syetan baik dalam kondisi terjaga
maupun dalam landisi tertidur. ya Allah, sesungguhnya aht
memohon kepada-Mu mimpi yang baik, benar bermanfaat,
terpelihara dan tidak membuat lengah. ya Allah,
perlihatlanlah di dalam mimpilu apa yang alat sukai)

5. Tidak menceritakan kepada perempuan, musuh atau pun orang
jatril.

Di antara etika orang yang menakwilkan adalah tidak
menakwilkannya saat matahari terbit, terbenam, dan tergelincir, dan
tidak pula di malam hari.

L:-t;l-lG n-.2 g.r'ol ganwa lbnu Abbas menceritarran).

Demikian redaksi yang dicantumkan oleh mayoritas sahabat Az-brhi,
sementara Az-zttbaidi ragu, apakah ini dari Ibnu Abbas ataukah dari
Abu Hurairah. Terjadi juga perbedaan pada suffan bin uyainah dan
Ma'mar, yang mana Muslim meriwayatkannya dari Muhammad bin
Rafi', dari Abdurrazzaq, dat', Ma'mar, dmt Az-zthri, dari Llbaidullah,
dari Ibnu Abbas atau dari Abu Hurairah.
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Abdurrazzaq berkatq 'Ma'mar kadang mengatakan dari Abu

Hurairah dan kadang mengatakan dari Ibnu Abbas." Demikian juga

yang dicantumkan dalam kitab Mushannaf Abduffazzaq pada riwayat

Ishaq Ad-Diri. Abu Daud dan Ibnu Majatr meriwayakarurya dari

Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, dari Ab$,mazzaq, di dalamnya

dia mengatakan, L:t-;l-;;:j {tg (Abu Hurairah menceritakan).

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh A1 Bazzar dari Salamah

bin Syabib dari Abdurrazzaq, dan dia berkata, "Aku tidak mengetatrui

seorang pun ymg mengatakan dari tlbaidullah, dari Ibnu Abbas, dari

Abu Hurairah selain Abdurrazzaq, dari Ma'mar. Dan lebih dari satu

orang yang meriwayatkannya nilmun mereka tidak menyebutkan Abu

Hurairatr."

Adz-Dzuhati dalarn kttab Al Ilal mqiwayatkan dari Ishaq bin

Ibrahim bin Rahawaih, dari Abdurrazzaq, dan hanya menyebutkan

Ibnu Abbas tanpa me,nyebutkan Abu Hurairah. Demikian juga yang

dikatakan oleh Abmad dalam Al Musnad, o'€ :6ffjt * ,f 'Oe4 J'6

*',!Jx-t ttrst ,:o€,3i G .'rt.j,1'J, rp # 
=6raieiE 

,j; {it:;1fi
3Ll,i Ji. (Ishaq mengatakan dari AbdurrazzaS, "Ma'mar ragu-ragu

sampai Zam'ah membmvakan sebuah kitab yang di dalamnya

dicantumlmn, 'Dari Az-Zuhri', sebagaimana yang telah lcami

sebutkan, dan setelah dia tidak lag, ragu.') Imam Muslim

meriwayatkan juga dari jalur Az-Zubaidi, l)f ,h )4 V'eil, i*f
;;; 6 \l t* i) Qiz-Zuhri mengabarkan kepadatru dai Waidullah,

bahwa lbnu Abbas atau Abu Hurairah). Dernikian yang

dicantumkannlra, dengaa keraguan.

Selain itu, Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar, dari

Sufran bin Uyainah s€perti riwayat Yunus. Al Humaidi menyebutkan,

batrwa Su&an bin Uyainah tidak menyebutkan Ibnu Abbas di dalam

sanad-ny4 dia be,rkat4 "Di akhir masanya, dia menetapkan Ibnu

Abbas di dalamqra-" Abu Awanah juga dalam kitab Ash-Shahih
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meriwayatkan dari jalur Al Humaidi sep€rti itu. Te,ntang pe6edaan
pada Az-Zrfun telah dipaparkan sebagaimana yang disebutkan oleh
Imam Bulfiari dalam "bab mimpi malam hari".

Adz-Dzuhali berkata, 'Yang terpelihr:a adalah riwayat Az-
Zubaidi. Sedangkan tindakan Imam Bukhari mengindikaslkan tarjih
riwayat Yunus dan yang meriwayatkannya jrga. Dia bahkan
memastikan itu dalam pembatrasan tentang sumpah dan nadzar, dia
menyebutkan, iJ i ,5:. €lJ] *vb, uJ(-pritt ,4& i.y,ls,
(Dan lbnu Abbas berkata, "Nabi SAW bersabda kepada Abu Bab,
'langanlah engkau besumpah'.') Ini berarti dia me,mastikan batrwa
riwayat ini besumber dari Ibnu Abbas."

,,-rbi lnotw seorang laki-taki). Saya belum me,ne,lnukan

nama pria tersebut. Dalam riwayat Mustim dari jalrr sulaiman bin
Katsfu, dari Az-Zlthidisebutkan tarnbahan di awalqra, ,rp it j:Fr'or

;Lei :i api t42H$ c$'& ,si:: i,.rrvb\-il4_qis *j *ht
Jui h, (Bahwa di antara yang biasa dikatakan oleh Rosulullah SAW

kepada para sahabatnya adalah, "Siapa yang bermimpi suatu mimpi
di antara lcalian makn silakan menceritakannya nanti alar tabyilkan
untubtya. " Lalu datanglah seorang laki-laki lalu berkata).

Al Qurthubi berkata, 'Makna sabda beliau qr$ gilakan

menceritakannya) adalah menceritakann)ra dan merincikan bagian-
bagiannya sehinga tidak melewatkan sedikit pun. Iafazh ini diambil
dari ungkapan, qashashtu al atsar yar,g artinya aku menelusuri jejak.
Kalimat, €*f *tinyu aku menafsirkann5ra."

Dalarn riwayat Suffan bin Uyainah yang diriwayatkan oleh
Muslim terdapat keterangan yang menunj,rkkan waktu kejadiannya,

,*i|e'i'*'lJj#bin, ,,t1, dt jl'y;ig ls"orong takiJaki

mendatangi Nabi SAW, dia datang dori arah uhud).Berdasarkan hal
ini, berarti riwayat ini termasuk riwayat-riwayat Mursal sahabat,balk



itu dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah atau pun dari riwayat Ibnu

Abbas dari Abu Hurairah, karena saat itu keduanya tidak berada di
Madinah. Saat itu Ibnu Abbas masih kecil, dan kedua orang tuanya di

Makkah, karena dia iatrir 3 tatrun sebelum hijrah menurut riwayat

yang shahf&. Sedangkan perang Uhud terjadi pada bulan Syawwal

tahun ke-3 Hijriyah. Sernentara Abu Hurairah datang ke Madinah

pada masa penaklukan Khaibar, yaitu di awal tahun ke-7 Hijriyah.

'_ .1. tC.jll t'jl (Sesungguhnya alru bermimpi). Demikian riwayat

mayoritas, sedangkan dalam riwayat Ibnu Wahb dicantumkan, sjl rjl
(Sesungguhnya alu hermintpi). Ini mungkin karena begitu kuatnya

gambaran rnimpi sehingga benar-benar terlihat nyata di matanya dan

dia seolah-olah sedang menyaksikannya saat menceritakannya.

'zjS pe*oz). Maksudryq awan yang ada bayangannya atau

menaungi dengan bayangannya. Setiap yang berbayang atau menaungi

d.isebut iii. O"*itian pendapat yang dikatakan oleh Al Khaththabi.

Ibnu Faris berkata, "Kata azh-zhullah artinya sesuatu yang

pertama kali menaungi."

Sulaiman bin Katsir menarnbahkan dalam riwayatnya yang

diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Abu Awanah, dan juga dalam

riwayat Su&an bin Uyainah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majatr, ilj
yf ir: {JJr (Di antara langtt dan bumi).

'#$ ;rlilt i;lbi lYang meneteskan minyak dan madu). Kata

thanthifu artinya meneteskan. Contohny4 nathafa al maa'artinya air

itu mengalir. Ibnu Faris berkata, "Kalim* lailah nathuufu artinya

hujan semalam suntuk hinggapagl."

t4:, o'tJii65-u,,u3r ,s)U (Lalu aku melihat orang-orang

menadahnya dengan telapak tangan mereka). Dalam riwayat Ibnu

Wahb disebutkan dengan redaksi, '#fi\(Dengan tangan mereka).
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Al Khalil berkat4 "I.afa?h takaffda artinya melnbelrtangkan

telapak tangan untuk mengambil."

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Ma'mar disebutkan,

b:*- (Mereka menampungnya) maksudnya adalah mereka

mengambil dengan wadah. Al Qurthubi berkata, "Kemungkinan

makna oiik-adalatr mereka mengambil hingga mencukupi. Ini lebih

cocok dengan redaksi berikutnya,'J4;*:iri';$*tt (Ada yang banyak

dan ada yang sedikit)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak tatru bagaimana dia

mengartikan u.at @ulrup) dari 'iik 1*"*bentangkan telapak tangan).

Argumennya ini tidak te'pat sebagimana yang akan saya jelaskan.

'l*A,i';!t--J,Jlt (Ada yang banyak dan ada yang sedikit).

Maksudnya, ada yang mengambil banyak dan ada juga yang

mengambil sedikit. Dalam riwayat Sulaiman bin Katsir dicantumkan
tanpa alif-lam pada kedua lafazhnya. Dalam riwayat Su$an bin
Husain yang diriwayatkan oleh Ahmad disebu&an , ;$*'t;i W
U.S Ui'JNt (Maka ada yang mengambil banyak, ada yang sedikit,

ada juga yang di antara itu).

4 rilt (Tibatiba ada sebuah tali).Katasabab artinya tali.

"ilt ,tyrr'1\i U",j,tti (yang membentang dari bumi hingga

ke langit). Dalam riwayat Ibnu Watrab disebu&an, 'Hbti # ,s:1j

t'lti olt l;Ut (Dan alcu melihat sebuah tali yang membentang dari

langit kc bumi). Sementara dalarn riwayat Sulaimal bin Katsir
disebutkan,'ry6 *, q'or-\2 lOan alat melihatnya mempunyai tali

yang membentang). Dalam riwayat Suffan bin Husain disebutkan,

"ilt'H Gt b'o?i (Dan seakan-alcan sebuah tali diulurkon dari

langit).
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'c,'t-li ,t'c,bl Artb 6nu kemudian melihatmu meraihnya lalu

englrau na*).Dalam riwayat Sulaiman bin Katsir disebutkan, br 'Sy36

(Lalu Allah menaikkanmu).

)-'rft f (Kemuadn ada orang lain meraihnya). Demikian

redaksi dalam riwayat mayoritas, dan sebagian mereka

mencantumkannya dengan redaksi, f'ir1'j (Kemudian ada orang lain

meraihnya). Ibnu Wahab menambalkan dalam riwayatnya,'Ji. "Ct-,

(setelah f/n). Serrentara dalam riwayat Ibnu Uyainah dan Ibnu Husain

disebutkan, "!rii.'6 (setelahmu) padakedua bagian ini.

\t;i ltotu dia pun naik dengannya). Sulaiman bin Katsir

menambahkan dalam riwayatnya, hr 6yi6 (Lalu Allah menaikkannya).

Demikian juga redaksi dalam riwayat Sufyan bin Husain di kedua

bagiannya ini.

'e:";irLl ti i#t )-.El f (Kemudian ada orang lain lagi

meraihnya lalu terputus). Pada bagian ini Ibnu rtrahb menarnbalrkan

lafhzh J-. dalam riwayatrya. Dalam riwayat Suffan bin Husain

dicantumklrr., p.-# g)irii €fi'u|yt rE f (Kemuaian datang

seseorang setelah kalian, lalu dia meraihkan, lalu tali itu terputus).

J-.ti'J $*rtoh itu disambung lagi). Dalam riwayat Ibnu

Watrab disebutkan dengan redaksi, 'i'H'j (Lalu disambung lagi

untulorya).Sementara dalam riwayat Sulaiman disebutkan, "J yr'$Js
'JL36, 

-:,*) (Lalu tali itu terputus, kemudian disambung lagi

untulotya, maka tali itu pun tersambung). Dalam riwayat Suffan bin

Husain disebutkan dengan redaksi, -S ,tti f (Kemuaun disambung

lagi untulorya).

Uf g!.(Ayahtcu sebagai tebusannya). Dalam riwayat Ma'mar
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disebutkan tambahan, ]12 pn ibuta).

;b:rA fu2 (Demi Allah, biarlmnafrz). Sementara dalam riwayat

Sulaiman disebutkan,d bii (Izinlcantah ala).

5?6 (Sehingga aleu menah,tilkannya). Dalam riwayat Ibnu

Watrab disebutkan, qpli (Sehingga alat menal+witkannya). Redaksi

serupa itu juga disebutkan dalam riwayat Ma'mar, dan dalam riwayat

Az-Zubudi.
."qit--6i}I (Tah,rilkanlah). Dalam riwayat Sulaiman yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majatr disebutkan dengan redaksi, t ;*
(Talcwillranlah) dengan tasydid. Sementara dalam riwayat Sufran bin

Husain disebutkan, 'J OiLi, (Mal<a beliau pun mengizinkannydff'

Sulaiman menarnbahkan dalam riwayatnya, :n;. €i!). u'rb frl bb'ei
Pt * X,' & fu J?: (,4bu Bakar memang orang yang paling ahli

menalanilkan mimpi setelah Rasulullah SAn.
.. t.,

iUfii 'itrirr $fi (Awan itu adatah Islam). Dalam riwayat Ibnu

Wahb dan juga Ma'mar dan Az-Znbaidi dicantumkan, 9>r 
:,liiilt

(Malra itu adalah Islam). Riwayat Suffan seperti riwayat Al-Laits,
demikian juga riwayat Sulaiman bin Katsir, dan itu yang tampak

tarjih-nya.

',ry'4b i,tii6 (Manisnya At Qur'an yang menetes). Dalam

riwayat Ibnu Wahab disebutkan, ,,-A3'r*ljl; (Manisnya dan

kelembutannya). Dertikian juga dalam riwayat Su&an dan Ma'mar.

Sulaiman bin Katsir menjelaskan dalam riwayatnya, dia mengatakan,

;i,:,tt .*: ff, g:t>v..j iT]rJ,, 'g-,Jr,1 ,F, $i (Adapun madu dan

minyak, itu adalah Al Qur'an dalam manisnya madu dan lembutnya

minyak).
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'Ui:iri yrit u';Si-.J,Jltt (Ada orang yang mengambil banyak

dari At Qur'an dan ad.a pula yang sedikit). Ibnu Watrab

menanrbatrkan dalam riwayahrya sebelum redaksi ifii, '.L-k;;-t; $rt

3L$ ',y e6, (Adapun apa yang ditadahi manusia dari itu). Dalam

riwayat Suffan disebutkan ,'#t t:Ei y-r?t ga qlii (Maka itu adalah

orang yang mengambil dari Al Qur'an, ada yang mengambil banyak

dan ada yang sedikit). Sementara dalam riwayat Sulaiman bin Katsir

disebutkan, Jf-iir iF'ei (Maka merekn adalah para penghafal Al

fur'an).

ft'r#-.lr wi\ leaapun tali ...). Dalam riwayat Suffan bin

Husain disebu&an, hr lrl+ii fr rbuf 65'ti.lr ils QEaopun tali itu

adalah apa yang engkau berada di atasnya, lalu Allah menaikkanmu)-

'*; 
\GU j (Kemuaun ada orang lain mengambilnya\.

Suffan bin Husain dan Ibnu Watrab menambahkan, '!;-5.'o-l

(Setelahmu). Sufyan bin Husian juga menambahkan, ''t a+t1' db
(S e s uai den gan j al anmu).

)-r.Jgit- f (Kemuaian ada orang tain lagi rneraihnya). Dalam

riwayat Suryan bin Husain disebutkan, i-3li ,#iG U'u'okl
U53-"li (Kemudian setelah itu ada orang lain yang meraihnya

sebagaimana seseorang meraih apa yang telah kalian berdua raih).

J.:: x.bt, I (Setelah itu ada orang yang mengambilnya). Ibrnu

Watrab menarrbahkan,f1 lorang lain lagi).

*;-.ii J y.l- € 1'gi$ 1x"*udian diputuskan, lalu

disambung lagi untubtya, lantas dia pun naik dengannya).Suffan bin

Husain menambahkan dalam riwayatnya, fu $i (Lalu Atlah

menaikkannya).
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fi:,Li.lf el '**t -Ut ,*: hr Jj1i i- d?ti (Beritahukantah

kepadalcu wahai Rasulullah, ayahht sebagai tebusannya, apakah aht
benar atau salah?) Dalam riwayat Sufyan disebutkan, J:i)S_'*l'$,
firtl-f '51 iy 4pakah atu benar, wahai Rasuruilah ataulwh salah?)

( "i.'elLl>ti tLj. |.>ai gngtrau benar sebagian dan salah

sebagian). Dalam riwayat Sulaiman bin Katsir dan Su&an bin Husain
di sebutkan,'c,'lLia-9'cJtt @ n gkau b en ar d an en gkau s al ah).

yr'* :Jui Qebu Bakar berkata, ,,Maka demi Allah.,) Ibnu

Walrab menanrbahkan dalam riwayatnyq ly l:/.11j- (Wahai

Rasulullah), redaksi selanjutnya sama.

'ctLirf g{u Cd (Ceritalanlah kepadaku bagian yang alat

salah). Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan,'c,l(hil glr 6 (Bagian

mana yang alcu salah). sementara dalam riwayat Su$an bin Uyainah
yang diriwayatkan oleh Ibnu Majatr disebutkan, i*--jf , j;. i lA
'crlhrt e{)t u ,*i €$u:;,4 ,!, l?,r 6--,!ti (Maka Abu Batro, pon

berlrata, "Alan bersumpah kepadamu, wahai Rasulullah,
beritahukanlah kepadalu tentang bagian yang aht benar dari bagian
yang aht salah. ') Dalam riwayat Ma'mar juga disebutkan seperti itu,
tapi dia menyebutkan, bl.ilf g, u (Bagian mana yang aku salah),

tanpa me,nyebutkan sisanya.

'#tr ,Jt i (Beliau bersabda, ,,Janganlah 
engkau

bersumpah.') Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan , ht & 4t lA
S. tf 6-?tt I |pi iv 1uo*o Nabi SAW pun bersabda, ,,Janganlah

englrau bersumpah, wahai Abu Batrar.') seperti itu juga riwayat
Ma'mar, tapi tanpa redaksi, 3.r$ i- (wahai Abu Bakar). Sementara

dalam riwayat Sulaiman bin Katsir disebutkan , ,€{t q'r*i ,€$ 6
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'o:#;-bt .,iti tbtirf (Mana yong aht benar, dan mana yang aht salah?

Namun beliau enggon membeitahukonnya).

Ad-Dawudi berkatao "Sabda beliau, i-if I (ianganlah engaku

bersumpah) maksudnya adalah jangan engkau mengulang-ulang

sumpatrmu, kare,na aku tidak akan merrberitalnrkan kepadamu."

Al Muhallab berkata, *Arah penalon'ilan Abu Bakar baltwa
t.,iiLlr (awan atau naungan) adalatr salah satu nikmat di antara nihnat-

nikmat Allah bagr para penghuni surga. Nikmat itu pernatr diberikan

kepada bani Israil, dan demikian juga Islam melindungi dari siksaan

dan memberi ke,lrikmatan bagi orang yang beriman di dunia dan di

akhirat. Sedangf,an madu, karena Allah telah menjadikannya sebagai

penawar dan obat bagi manusia, Allah juga berfirman batrwa Al

Qur'an adalatr penyembuh bagi penyakit (yang berada) dalam dada

(penyakit hati), dan berfirman bahwa Al Qur'an adalatr penawar dan

ratrmat bagi orang-orang yang beriman, dan ifu manis terdengar

seperti halnya *.dl yang rasanya manis. Dalam hadits lain

disebu&an, ei; ,.;)LJr..# i,i (Bahwa di dalam minyak flemakJ

terlcandung obat)."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ditakwilk,mnya azh-zhillah (awan

atau naungan) de,ngan makna itu kare,na meneteskan madu dan minyak

yang keduanya ditakwilkan sebagai Al Qur'an, dan itu sebenarnya

adalatr Islam dan syariat. Sedangkan as-sabab, secara bahasa berarti

tali, atau sumpah atau perjanjian. Orang-orang yang mengambil tali

estafet setelah Nabi SAW satu persatu adalah para khalifatr yang tig4
dan khalifatr Utsmaolah yang terputus kernudian disambung lag."

Al Muhallab berkata, "Letak kesalahannya adalah dia

mengatakan , 'n-i ,Pi'ni 6"*udian dia menyambungkan lagi

untuluya).Sebab di dalam haditsnya disebutkan, ,*i f (KemuaUn

m enyambungtran) tanpa menyebutk an'i (untuloty a)."
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Saya (Ibnu Hajar) katakm, kata LJ ini tidak

dicantumkan dalam riwayat Al-Laits yang dirif,rayaftao oleh Al Ashili
dan Karimah, narnun itu dicantumkm dalarn riwayat Abu Dzar dai
ketiga gurunya. Demikian juga redaksi dalam riwayat An-Nasafi, dan
dalam riwayat lbnu Wahb serta lainnya Se,mum5ra meriwalatkannya
dari Yunus yang diriwayatkan oleh Mustim dan laimya Selain itrU
disebutkan juga dalam riwayat Ma'mar yang diriwayatkam oleh At-
Tirmidzi, dalam riwayat Sufran bin Uyainah ymg diriwayatkan oleh
An-Nasa'i dan Ibnu Majah, datam riwapt Suflru bin Husain yang

diriwayatkan oleh Ahma4 dan dalam riwayat Salman bin Katsir yang

diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Abu Awmah, semuanya

meriwayatkannya dari Az-Zuhri -

Sulaiman bin Katsir me,nambahken dal^m 'i F;,
'JLAtt 

(Latu dia menyambungkan wtubrya kerudian tersambung

lasi).

Berdasarkan asumsiqra, Ibnu Al Muhallab b€rkat4
"Semestinya Abu Bakar berhenti pada bagian bertentinya mimpi dan
tidak meneruskannya Karena maknanya adalah tali Utsman teqrutus,
kemudian disambrmg lagi untuk )ang lain, yakni dismbrmg lagi
untuk khalifah b€rikutnya "

Telatr diketahui bahwa lafazh 'ii lu"nnryydicmtrmkm dalam

redaksi hadits. Berdasarkan hal ini, maka maknen)ra adalah Utsman
terputus dari sanrbungan kedua sahabat sebehrmnya lamtra peristiwa
yang mereka ingkari, lalu ittr ditalrrittrn dengm terputusnya tali
estafet. Kemudian t€rjadilah pengakuan tqhadry dirinya, sehingga dia
tersambung lagi. Tali itu disambung ke,mbali rmtuknya sehingga dia
dapat kembali bergabnng de,ngan oritng sebehrrmya Asumsi AI
Muhallab tidak tuntas ketika menjelaskm kesatahan penakwilm
tersebut.

Yang mengherankan dari AI Qadhi Iyadlt bahwa dia
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mengatakan dalam lotab At llonal, "Ada yang mengatakan bahwa

kesalatrannya adalah pada bagian, ,i'J-bfi Qot" disambung lagi

untulcnya), padahal di dalam mimpinya hanya disebutkan, 'S-l';-

(disambungkan) tanpa ij @ntulcnla). Oleh karena itu, tali estafet

tersebut tidak disambung lagi untuk Utsman, tapi disambungkan

kepada Ali untuk menjadi pemimpin umat Islam."

Keheranan ini muncul dari sikap dia yang tidak menanggapi

pandangan tersebut, padatral kata ii (untuknya) dicantumkan dalarn

kitab Shahih Muslim yang diabicarakan.

Kemudian dia berkata, "Ada juga yang me,ngatakan baltwa

kesalahan di sini bermalcna meninggalkan, yahi meninggalkao

sebagian tanpa me,lralcrn ilkannya."

Al Ismaili berkata" *Ada yang me,ngatakan bahwa sebab beliau

bersabda, &-ii 'erErrlrt (Dan salah sebagian),bahwa ketika laki-laki

yang bermimpi itu me,nceritalcan mimpinya kepada Nabi SAW, maka

Nabi sAw adalatr orang yang paling beftak menalrwilkarmp

daripada orimg lain. Ketika Abu Bakr meminta agar dia menalorilkm

mimpi tersebut, maka itulatl kesalahannya, sehingga beliau bersabda

tbti.'clfhrf (Engkau s alah s eb agian) berdasarkan pengertian ini."

Yang dimalcsud de,ngan "ada yang mengatakan,' adalah Ibnu

Qutaibah, karena dialatr yang m€ngatalcannya, dia berkata, "Ah
Bakar salatr karena dia langsung me,naln*'ilkannya sebelum

diperintatrkan." Pandangan ini telah dise'pakati oleh jamaah.

An-Na'iryawi menanggapinya dengan mengikuti ymg lafut" dil
berkata, "Ini adalah pandangan yang rusak, karena Nabi sAW telah

me,ngizinkannya untuk menakwilkan mimpi tersebut, beliau bersabda

xli gadwilkanlah)J'

saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud Ibnu Qutaibah, beliau tidet

mengizinkan dari awalq'ra, tapi Abu Bakar meminta izin untut

61() _ FA]rHT'L BAARI



rnenakwilkanny4 sehingga beliau mengizinkannya, lalu beliau
bersabd4 "Engkau salah karena meminta unfuk menangani
penakwilannya." hi bukan berarti bahwa engkau sarah dalam
penakwilanmu. Tapi penggunaan kata "salah" untuk hal ini perlu
diteliti lebih jauh, karena ada perbedaan persepsi saat terdengar
jawaban dari pertanyaan,'C-,*i'S-1, (apakah alat benar?). Sebab

konteksnya menunjukkan apakah dia benar ataukah salah dalam
penakwilarurya, bukan dalam hal meminta untuk penakwilan. oleh
sebab itu, Ibnu At-Tin dan Al Asybatr mengatakan berdasarkan
zhahirnya hadits ftonteksnya), bahwa kesalahan itu maksudnya adalah
dalam penakwilan mimpi. kinyu, engkau salah pada sebagian
penakwilanmu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan oleh penjudulan
Imam Bukhari, yang mana dia menyebutkan, "orang yang tidak
memandang benarnya penakwil pertama tentang suatu mimpi bila
memang tidak tepat".

Ibnu At-Tin menukil dari Abu Muhammad bin Abi zaid,,.Lbu
Muharnmad Al Ashili dan Ad-Dawudi menyerupai apa yang dinukil
oleh Al Ismaili, "Dia salah karena permintaannya unfuk menakwilkan,
dan dalam penakwilannya itu dihadiri oleh Nabi SA'W.,,

Ibnu Hubairah berkata, "Kesalahann5ra adalah dia bersumpah
untuk menakwilkannya dengan dihadiri oleh Nabi sAw. seandainya
kesalahannya itu dalam penakwilannya, maka beliau tidak akan
mengakriinya. Sedangkan makna sabda beliau, *jJ | $anganlah
englrau bersumpah) adalatr sesungguhnya jika engkau memikirkan
teirtang kesalatranmu maka engkau akan mengetatruinya. yang
tampak, bahwa Abu Bakar hendak menakwilkannya dan
memperdengarkannya kepada Rasulullah SAW apa yang
dikatakannya, sehingga dengan begitu Abu Bakar dapat mengetahui
ilmu dirinya berdasarkan pengakuan Rasulullah SAW.,,

Ibnu At-Tin berkata, ..Ada yang mengatakan, bahwa Abu

FATTIUL BAARI _ 611



Bakar salah kare,ra yang disebutkan di dalam mimpi itu ada dua hal,

yaitu madu dan min)rak, namun dia menafsirkannya dengan satu hal,

padahal semestinya dia menafsirkannya dengan Al Qur'an da
Stmnah."

Dia me,nge,mukakan pe,ndapat ini dari Ath-Thahawi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Khathib juga

dari orang yang mengetahui penalorilan.

Ibnu Al Arabi bahkan me,mastikarurya demikian, dia berkata,

'Di sini mereka mengatakan bahwa Abu Bakar berasumsi, karena dia

menjadikan minlak dm madu sebagai satu mal@a, padahal itu
mengandung dua makna, yaitu Al Qur'an dan Sunnatr. Mungkin
ninyak dan madu itu bermakna ilmu dan amal. Mungkin juga

ini bermakna pe,mahaman dan pemeliharaan."

Ibnu Al Jauzi mengua&an pe,ndapat yang dinisbatkan kepada

Ath-Thahawi de,ngm riwayat 1,mg diriwayatkan oleh Ahmad dari

Amu[ah bin Amr bin Al Aslu dia berkata: f,'ok 'C6, ,t;q.'fi
jb|4 u; tfi;i t*?1 tlii .riii.i6 |ac6?\i d, u|*t- "4g,Tijot<i .bejigirlfr -n$,?f ,jA'pi *b 6*" bermimpi

sqerti hahrya mimpi or(mg yang tidur, seolah-olah di salah sau
jarifu terdapat mfuryak don yang lainnya terdapat madu, lalu alol

menjilati ke&wrya. Pagi harfuya, aht menceritakan itu kcpada Nabi
&4W, maka beliau pwt bersabda, "Engkau membaca Taurat dan Al
Furqan." Dio memang menbaca kcduanya).

Saya (Ib,nu Hajar) katakan, dia me,lralonrilkan madu de,ngm

sesuatu dan menalswilkar ninyak de,ngan sesuatu png lain.

An-Nawawi b€rtat4 *Ada 
)ang m€ngatahan, bahwa Nabi

SAW tidak mem€,flrhi sumpah Abu Bakar, karena pemenuhan sumpah

dilfiususkan bila tidak mengandung kerusakan dan tidak ad.
kesulitan. Secata tekstual, apabila terdapat unsur tersebut make

sumpah tidakperlu dipenuhi. Mungkin kerusakan dalam hal ini adalah
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apa yang beliau ketahui tentang terputusnya tali Utsnm (yaitu
terbunulrnya Utsman), dan timbulnya peperangan dan fitrah (hmr-
hara atau kekacauan) yang bertumpu padany4 sehingga beliau enggan
menyebutkannya karena khawatir semakin merebak. Mungkin juga
sebabnya adalah, bila beliau menyebutkannya, maka beliau akan
menjelek&an dirinya di hadapan orang lain karena dia meminta untuk
menakwilkan. Mungkin juga kesalahannya adalatr karena tidak
menyebutkan orang-orang tersebut. Seandainya beliau memenuhi
sumpalrnya Abu Bakar, maka beliau menyebutkan mereka, dan bila
beliau menyebutkarmya, maka ifu akan menjadi nash mengenai
kekhilafahan mereka. Kehendak Allah telah terlebih dahulu
menetapkan bahwa kekhalifatran memang terjadi dengan urutan
seperti itu, sehingga beliau tidak menyebutkan mereka karena
khawatir menimbulkan dampak negatif lantaran ada unsur
kecemburuan. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalatr ilmu
gaib, sehingga boleh di**rususkan bagi beliau dan diserrbunyikan dari
orang lain. Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud
dengan 'engftau salah' dan 'engkau be,nar' adalah penalu.ilan mimpi
berdasarkan dugaan, sedangkan dugaan itu bisa beirar dan bisa salah.
Ada pula yang mengatakan, batrwa ketika dia hendah me,lnaksa dan
tidak bersabar kecuali jika diberitahukan, malca boleh mencegahnyq
sehinggapencegahan itu sebagai tegrran bagnfra dalam hal ini.-

Saya (Ibnu Hajar) katalcan, semua yang dikemukakan tadi
sep€rti lafa?h salah, asumsi, tegtran dan sebagainya, saya tuturkan
dari yang mengucapkannya, tapi bukan berarti saya sependapat karena
mengemukakannya berkenaan dengan diri Abu Bakar Astr-Shiddiq.
Ada yang mengatakan batrwa kesalahannya adalatr dalam pencopotan
jabatan IJtsman, karena di dalam mimpi tersebut menceritakan batrwa
dia meraih tali itu lalu terputus, dan itu menunjukkan pencopotan
dirinya (diturunkan dari jabatannya), sernentara Abu Bakar
menakwilkan bahwa tali itu diraih oleh seseorang lalu terputus
kemudian disambung lagi untuknya. sedangkan sebenarnya utsman
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dibunuh secara zhalim dan tidak turun dari jabatannya. Jadi yang

benar, bahwa penyambungan itu adalah disambung oleh kekuasaan

orang lain. Ada juga yang mengatakan, bahwa kemungfuinannya

adalatr tidak dipsnuhinya sumpah itu karena akan berpengaruh

terhadap jiwa, apalagi bagi yang tali itu terputus di tangannya

walaupun kemudian disambung kembali.

Ada perbedaan pendapat mengenai penakwitan'g $ri gatu

diputus). Ada yang mengatakan, artinya adalah dibunuh, namun Al

Qadhi Abu Bakar A1 Arabi mengingkarinya, dia berkata, "Makna $
bukan dibunuh, sebab jika dimaknai demikian maka Umar juga

demikian (karena dia juga dibunuh), tapi pembunuhan Umar bukan

karena ketinggian, tapi karena permusuhan. Sementara Utsman

dibunuh karena unsw kekuasaan, karena itulah pembunuhannya itu

dianggap sebagai keterputusan. Kemudian kalimat, 
'b', 

i (kemudian

disambung /agi) maksudnya adalah disambung dengan kekuasaan Ali,

sehingga tali itu kembali tersarnbung, tapi tidak ada unsur ketinggian."

Dalam kitab At-Tanqih karya Az'Zarkasyr disebutkan, bahwa

yang terputus talinya kemudian disambung kembali untuknya adalah

Umar, karena setelah dia terbunuh, dilanjutkan oleh Utsman

berdasarkan keputusan para ahli musyawarah. Pandangan ini dilandasi

oleh pengertian, bahwa orang-orang yang disebutkan dalam mimpi itu

setelah Nabi SAW hanya dua orang. Ini karena peringkasan cerita

yang dilakukan sebagian periwayat. Sebab jika tidak demikian, maka

menurut jtrnhur yang disebutkan itu ada tiga orang. Berdasarkan

inilah pe,njelasan yang telatr dikemukakan tadi.

Ibnu Al Arabi berkata, "Ada perbedaan pendapat marge,lrai

kepastian poin dari sabda beliau, tbr6.'erlLrl @ngtrau salah sebagian)-

Ada yang mengatakan batrwa itu adalah keberaniannya menakwilkm

tanpa izin, namun Nabi SAW memaaftannya karena kedudukarurya di

sisinya."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembahasan tentang ini telatr

dipaparkan. Selanjutnya dia berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa

dia salah karena sumpahnya terhadap beliau. Ada j,rga yang

mengatakan karena dia rnenakwilkan minyak dan madu dengan satu

makna, padahal itu mengandung dua makna. Mereka menguatkarurya

dengan menyatakan bahwa itu ditunjukftan dengan sabda beliau,

'Engkau salah sebagian dan benar sebagian'. Seandainya

kesalahannya itu karena keberaniannya yang ringan, atau karena

sumpah, tentu beliau tidak akan bersabda demikian, karena hal itu
tidak termasuk mimpi yang tengah dibicarakan."

Ibnu Al Jauzi berkat4 "Isyarat sabda beliau, 'Engkau salah

dan engkau benar', berkenaan dengan penakwilan mimpi."

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini tidak mesti demikian, karena bisa
juga maksud beliau adalah, engkau salah pada sebagian yang terjadi

dan engkau benar pada sebagian lainnya."

Selanjutnya Ibnu Al Arabi berkata, "Ayahku memberitahukan

kepadaku bahwa ada yang mengatakan batrwa yang benar dalam

penakwilan itu adalah, Rasulullah SAW adalah awan (naungan) itu,
sementara minyak dan madu adalatr Al Qur'an dan Sururah. Ada juga

yang mengatakan, bahwa letak kesalatran Abu Bakar adalah

menakwilkan tali sebagai kebenaran, sementara kebenaran tidak
terputus pada Utsman, dan yang benar bahwa kekuasaan itu dengan

kenabian, kemudian dengan khilafah. Oleh karena itu, dilanjutkan

oleh Abu Bakar dan Umar, kemudian terputus pada Utsman lantaran

ada prasangka buruk terhadapnya. Ketika terbukti ketidakbenaran

prasangka tersebut, Allah memuliakan dan mempertemukannya

dengan para sahabatnya."

Lebih jauh dia berkat4 "Aku pemah bertanya kepada salah

seorang syaikh tentang kepastian letak kesalahan Abu Bakar dalam

hal itu, dia malah berkata, 'Siapa yang mengetatruinya? Jika majunya

Abu Bakar di hadapan Nabi SAW untuk menalarrilkan itu adalah suatu

TATHUL BAARI _ 615



kesalahan, maka memajukan diri di hadapan Abu Bakar unhrk

menyatakan kesalahan adalatr kesalahan yang lebih besar lagi. Sebab,

yang dituntut oleh agarna adalah menahan dari hal tersebut'."

Al Karmani berkata "Mereka mencari-cari kepastian tentang

masalah itu padahal Nabi SAW sendiri tidak menjelaskannya. Sebab,

bila saat itu beliau jelaskan maka bisa menimbulkan kerusakan,

namun setelatr itu kondisinya sudah tidak demikian. Selain itu, semua

yang mereka kemukakan hanya berupa perkiraan dan tidak ada yang

bisa dipastikan."

Pelaiaran vans dapat diambil:

1. Mimpi tidak ditetapkan bersadarkan penakwilan orang

pertarn4 sebagaimana yang tadi telah disinggung tadi. Tapi

Ibratrim bin Abdillah Al Karmani berkata, "Orang yang

menakrnrilkan tidak akan merubah mimpi dari arahnya dengan

ungkapan penakwil dan tidak pula oleh yang lain. Bagaimana

bisa makhluk merubatr sesuatu yang telah dicatatkan di dalam

Ummul Kitab. Bag orang yang menggeluti ilmu takwil

disarankan agar tidak melampaui orang yang sudah lebih dulu

darinya yang tidak diragukan amanatr dan agamanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini berlandaskan pada kepasrahan,

batrwa orang yang bermimpi itu telatr ditetapkan di dalam

Ummul Kitab sesuai dengan apa yang ditakwilkan oleh orang

yang mengerti takwil. Lalu apa yang menghalangl bila mimpi

itu ditetapkan sesuai dengan penalavilan pertama, dan bahwa

tidak dianjurkan untuk memenuhi sumpah bila mengandung

kerusakan?

2. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang berkata, "Aku
bersumpah," tidak diwajibkan membayar kafarat, karena dalam

kasus sebelumnya Abu Bakar hanya mengatakan, Ll;if 1am
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3.

bersumpatr). Demikian pendapat yang dikatakan oleh Iyadh.

Namun pandangan ini disanggatr oleh An-Nawawi, batrwa
yang dicantumkan dalam semua salinan dari kitab Shahih

Muslim,batrwa dia mengatakan, ulijJ !, l?jO- !tt, (Maka

demi Allah wahai Rasulullah, engkau sebaibtya menceritakan

kepadalat), dan ini adalah sumpatr yangjelas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasan te,lrtang masalatr ini
telatr dipaparkan dalam pembatrasan tentang sumpah dan

nadzar.

Ibnu At-Tin berkata, "Hadits ini menunjukkan batrwa perintatr

untuk memenuhi sumpah adalah bersifat tfiusus untuk sesuatu

yang boleh diketatrui. Oleh karena itu, beliau tidak memenuhi

sumpahnya Abu Bakar, karena dia merrinta sesuatu yang tidak
boleh diketatrui oleh setiap orang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin sikap enggan beliau itu
lantaran diminta secara terbuka (di hadapan orang banyak),
dan mungkin juga beliau memberitahukan ke,padanya s@ara

rahasia.

Hadits ini mengandung anjuran untuk me,rnpelajari ilmu ta'bir
(takwil mimpi), menakwilkan mimpi dan tidak meremehkan
pertanyaan tentang penalanrilan mimpi.

Hadits ini menunjukJcan keutarnaan takurit mimpi karena
mencakup pe,ngetahuan tentang sebagian hal gaib dan rahasia

ciptaan.

Ibnu Hubairah berkat4 '?ertanyaan Abu Bakar dan jawaban

Nabi SAW menunjukkan peran tertentu Abu Bakar bagi beliau
dan penghormatan beliau terhadapnya."

Mimpi hanya boleh ditakwilkan oleh orang alim, pemberi
nasihat, jujur dan mencintai sesama muslim.

Penakwil mimpi kadang benar dan kadang salah dalam

4.

5.

6.

7.
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8.

menafsirkan mimpi.

Orang yang mengerti takwil sebaiknya tidak menakwilkan

suatu mimpi atau sebagiannya jika memang

menyembunyikannya itu lebih baik daripada menyebutkannya.

Al Muhallab berkata, "Tepatny4 bila itu bersifat umum

(banyak orang), tapi bila kfiusus satu orang saja misalnya,

maka tidak apa-apa memberitahunya agar dia mempersiapkan

diri de,ngan bersabar dan mempersiapkan diri menghadapi hal

yang akan terjadi."

Orang alim boleh menampakkan kehandalan ilmunya bila
niahyabaik dan terjaga dari ujub.

Ahli ilmu boleh berbicara di hadapan orang yang lebih berilmu

dengan seizinnya, atau saat menggantikannya. Dari sini juga

disimpulkan batrwa hal itu boleh dilakukan dalam hal memberi

fatwa dan keputusan, dan bahwa seorang murid boleh

bersurnpah kepada gurunya agar mernberitatrukan hukumnya.

48. Menakwilkan Mimpi setelah Shalat Subuh
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',F:St J?, t$r ;,ii*st * ?si'^bi'i )1-fl1..'-:U S:1t
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Se;)tJit.aLhi * idt4l* r;.'a':* )*'St iY
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t:1t?U9'iV14" ,-#.:,i*- r8r* e{t-f-;.ir {Fr
A?ir, & e$L'iy *\')t ,t €lt J;:a, -FS, if, :#
Jui :Jv .gUr ,* -u ;j'; *< {;;;. iriirrr €l:, .S-,,

& n' ,S?, jut rgir i,gfr,.ir jtsi 6_:6i2y)r';;.
'&'pt rjc G;tt i?t ef, .g;r:ir lvrfi ,*, iv \,
?nr 3r* t* ;t, Ak tJ rya* ?'j'#y *')w r t*

w
7047. Dari Samurah bin Jundab RA, dia berkata: Rasulullah

SAW seringkali menanyakan kepada para satrabatnya, *Adakah

seseorang di antara kalian yang bermimpi?" Lalu orang yang

dikehendaki Allah untuk bercerita menceritakan mimpinya kepada
beliau. Pada suatu pagi, beliau bersabda kepada kami, "Tadi malam
alat di datangi oleh dua orang, kemudian mereka membangunkanlat,

dan keduanya berkata kepadalat, 'Berangkntlah'- Aht pun berangkat
bersama merelca berdua. Kami kemudian mendatangi seorang laki-
laki yang tengah berbaring, dan laki-laki lain yang berdiri sambil
memegang batu besar. Laki-laki itu lremudian melemparkan batu
besar itu ke lcepalanya hingga pecah, lalu bau itu menggelinding ke

sini, lantas dia mengihtti batu yang dilemparlcan itu lalu
mengambilnya, dan dia tidak kembali kepada orang itu (yang

dipecahkan lcepalanya) hingga kcpalonya itu utuh lagi seperti semula.

Kemudian orang itu (malaikat) kembali lagt kepadanya dan
melalrukan seperti yang dilakukannya pertama kali'."

Beliau bersabda, "Ak1t kemudian befianya kepada kedua

orang itu (malaikat yang mendatangi beliau), 'Maha Suci Allah, ada
apa dengan dua orang yang ini?' Keduanya berkata, 'Berangkat,

berangkat!' Lalu kami pun pergi dan mendatangi seorang lakiJaki
yang berbaring terlentang dengan bertumpu pada tenghtk kepalanya,

1
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sementara ada seorang lagi berdiri di delmtnya sembari memegang

besi yang gagangnya menekuk. Orang ini kemudian menusukkan besi

itu ke salah satu bagian wajahnya hingga membelah pinggir mulutnya

sampai ke tenghtk kepalanya, lubang hidungnya hingga sampai ke

tenglatk kepalanya, matanya hingga sampai ke tenglcuk kepalanya' -dia berkata: Munglrin Abu Raja' mengatakan, merobek-." Beliau
bersabda, "Kemudian dia (malaikat) beralih kepada bagian yang lain
dan melalatkan hal yang sama seperti terhadap bagian yang pertama.

Dia tidak selesai dari satu bagian hingga bagian itu kembali utuh

seperti semula, kemudian dia kembali melahtkan seperti yang

dilalatkannya pertama l<n li'. "

Beliau bersabda, "Lalu alat berkata, 'Maha Suci Allah, ada

apa dengan dua orang yang ini?' Keduanya berkata, 'Berangkat,

beranglrnt!' Lalu kami pun pergi dan tiba pada suatu tunglcu seperti

oven. -4ia (periwayat) berkata: Aku kira beliau menyebutkan-
Ternyata di dalamnya terdengar teriakan-teriakan yang tidak
difuhami dan suara-suara'." Beliau bersabda, "Kemudian kami dapati
di dalamnya ada kaum laki-laki dan kaum wanita yang telanjang,

mereka dikejar oleh kobaran api dari bawah mereka, bila kobaran
menghampiri merelca, semakin keraslah teriakan dan suara mereka'."
Beliau bersabd4 "Lalu alat bertanya kepada kedua malaikat itu,
' Mengapa mereka?' Keduanya menj awab,' B erangknt, b erangkat'. "

Beliau bersabda, "Lalu knmi pun pergi dan mendatangi

sebuah sungai 
-aku 

kira beliau bersabda- 'Berwarna merah seperti
darah, di dalam sungai itu terdapat seorang laki-laki yang tengah

berenang, sementara di pinggir sungai ada seorang laki-laki fterdiri)
dengan banyak bebatuan yang telah dikumpulkan di sisinya. Ketika
orang yang berenang itu berenang menepi ke arah orang yang di
pinggir sungai yang mempunyai banyak bebatuan itu, dia
membulralran mulutnya, kemudian orang yang di pinggir sungai itu
melemparkan batu kepadanya yang kemudian dicaplolvtya, lalu orang
itu berenang kcmbali lagi. Setiap kali dia kembali kepadanya maka
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ban dilemparkan ke mulutnya yang kemudian disamktt dqa
mulutnya'. " Beliau bersabda, "Aht lalu bertanya kepada kfu
malaikat itu, 'Mengapa kedua orang ini?' Keduanya berkata,
' Beranglcat, berangkat' ! "

Beliau bersabd4 "'Lalu lami pun pergi dan mendatangi

seorang laki-laki yang berwajah seram, seperti wajah laki-laki yang

paling seram yang pernah engkau lihat, sementara di dekatnya ada

api yang dikendalikannya, dan terus berkobar di sekitarnya'." Beliau

bersabda, "Alat lalu bertanya kepada kedua orang itu, 'Ada apa

dengan orang ini'?" Beliau bersabda, "Keduanya berkata,

'Berangkat, berangkat!' Lalu kami pun pergi dan mendatangi sebuah

taman yang dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman tinggi dari
semua jenis tanaman musim semi, sementara di tengah taman itu ada

seorang laki-laki tinggi, hampir-hampir alu tidak dapat melihat

kepalanya yang menjulang tinggi ke langit, di sekitarnya terdapat

banyak anak-anak yang belum pernah laiihat'." Beliau bersabda,

"Lalu alat bertanya l<.epada kedua orang itu, 'Siapa orang ini, dan

siapa anak-anak itu?' Beliat lanjut bersabd4 "Keduanya berlcata,

' Beranglrat, berangkat' ! "

Beliau bersabda, "Lalu kami pun pergi dan mendatamgi

sebuah taman besar yang alat belum pernah melihat taman yang lebih

besar dan lebih indah dari taman itu'. " Beliau lanjut bersabdA

"Kedua orang itu berlcata, 'Naiklah'. Maka aku pun naik ke

dalamnya'. " Beliau bersabda, "Lalu kami pun naik hingga mencapai

sebuah kota yang dibangun dengan batu bata emas dan batu bata

perak, lalu kami hampii pintu kota dan minta dibukakan pintu, maka

pintu pun dibulrakan untuk kami, kemudian kami memasukinya. Di
sana kami mendapati lcaum laki-taki setengah tubuhnya tampak

sangat bagus yang belum pernah engkau lihat, sedangkan

setengahnya lagi sangat buruk yang belum pernah engkau lihat'."
Beliau bersabda, "Kedua orang rtu berlmta kepada orang-orang

tersebut, 'Pergilah kalian dan menceburlah ke dalam sungai itu'."
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Beliau bersabda, "Ternyata ada sebuah sungai yang airnya mengalir,

seolah-olah airnya itu susu murni knrena sangat putihnya. Orang'

orang itu kemudian pergi dan mencebur ke dalam sungai tersebut,

lalu merelra lcembali kepada kami, dan ternyata keburukan yang

tadinya ada pada mereka telah hilang, dan merela menjadi rupa yang

paling bagus'."

Beliau bersabda, "Keduanya berkata, 'Ini adalah surga Adn,

dan inilah tempatmu'. " Beliau bersabda, "Makn pandanganlat naik

menuju ke atas, ternyata di sana terdapat sebuah istana seperti awan

putih." Beliau bersabda, "Keduanya berkata kepadaku, 'hulah

tempatmu'. " Beliau lanjut bersabda, "Aku berkata kepada keduanya,

'semoga Allah memberknhi kalian berdua, biarkan aku

memasukinya'. Keduanya menjawab, 'Untuk saat ini, engkau tidak

boleh memasukinya'."

Beliau bersabda, "Aku berknta kepada keduanya, 'Sejak

malam ini, sungguh alru telah menyalcsikan berbagai hal yang

menakjubkan. Apa sebenarnya yang alat lihat itu'? " Beliau bersabda,

"Keduanya berkata, 'Sungguh kami akan memberitahumu: LakiJaki
pertama yang engkau jumpai yang kepalanya dipecahkan dengan batu

adalah orang yang membaca Al Qur'an tapi kemudian menolalcnya

dan tidur meninggalkan shalat wajib. Sedangkan orang kedua yang

engkau jumpai yang dibelah pinggir mulutnya sampai ke tengkuk

kepalanya, lubang hidungnya hingga sampai ke tengkuk kepalanya,

matanya hingga sampai ke tengkuk kepalanya, adalah orang yang

beranglrat pagi buta dari rumahnya lalu berbohong sehingga

kebohongannya itu mencapai ufuk. Sementara kaum laki-laki dan

knum wanita telanjang yang berada pada sebuah bangunan seperti

tunglu (oven), mereka adalah para pezina. Dan orang yang engkau

dapati berenang-renang di sungai dan mencaplok batu adalah

pemalran riba. Adapun orang yang tampak sangat buruk yang di

sekitarnya terdapat kobaran api yang terus melahap-lahap, itu adalah

Malik, penjaga neraka Jahanam. Sedangknn laki-laki tinggi yang
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terdapat di taman, itu adalah lbrahim, sementam at&d ql-
sekitarnya, itu adalah setiap anak yang meninggal saot rldfia
(suci)'. "

Dia (periwayat) berkat4 "Lalu salatr seorang dari t@
muslimin berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana anak-anak karlm

musyrikin?' Rasulullatr SAW me,njawab, 'Termasuk juga anak-ana*

luum musyrikin. Sedangkan lwum yang separuh tubuhnya tampak

bagus dan separuhnya lagt buruh merekn adalah orang-orang yang
suka mencampuradukkan amal shalih dengan amal buruk, lalu Allah
mengampuni merel(a'."

Keterangfn Hadits:

(Bab menaloyilkan mimpi setelah shalat Subuh). Ini
menunjukkan dha'ifnya riwayat yang dinukil oleh Abdunazzaq dari

Ma'mar, dari Sa'id bin Abdurrahman, dari sebagian ulama merek4

dia berkata: |J.lJr Fitr,; 1 + ri il?\ & :st;:t;fbk 1

(Janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada wanita, dan
jangan memberitahukannya hingga matahari terbit).

hi juga mengisyaratkan sanggahan terhadap ahli ta'bir (ahli
takwil mimpr) yang me,ngatakan, batrwa menakwilkan mimpi
dianjurkan setelah terbitrya matatrari hingga posisi keempat, dan dari
setelatr Ashar hingga sebelum Magtrib. Kare,na hadits ini
menunjuk*an batrwa penakwilan mimpi dianjurkan dilakukan sebelum

matahari terbit. Hal ini tidak bertentangan dengan pendapat mereka
tentang makruhnya menakwilkan mimpi pada waktu maknrh
melaksanakan shalat.

Al Muhallab berkata, "Menakwilkan mimpi setelah shalat

Subuh lebih utama daripada waktu lainnya karena orang yang

bermimpi masih ingat akan mimpinya lantaran jeda waktunya masih

tidak jauh, sebelum ada hal yang membuat si pernimpi lupa. Selain

fl
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pikiran penahnil masih fokus dan kesibr*an memikirkan hal lainnya

yang terkait de,ngan kehidrpmya behrm mere'potkarq dan agar orang

yang bermimpi mengetahui apa )ang dihadryinya sehingga dia bisa

bergembira de,ngan bsita ftsfoeikann)ra atau mewaspadai dan

mempersiapkan diri rmtuk meirgladapi keburukanya. Adakalanya

mimpi itu benrpa peringatan te,ntang suatu kerraksiatan, sehingga dia

bisa menahan diri drinya, den bisa juga sebagai peringatan tentang

suatu perkara sehingga dia bisa mcnjadi mawas diri. Itulah manfaat

menakwilkan mimFi di permulam simg."

^4o,:,o\ .Jt-bl t- +,t-'*t * ht,* itt )j"l o's,

(Rasulullah SAW seringfuli bertany; kepada para sahabatnya).

Demikian riwayat Abu Dza dari AI Kasymihani, sedangkan dalam

riwayatnya yang berasal dari selain Al Kasymihani tanpa

mencantumkan kata of* Dernikian juga redaksi dalam riwayat lainnya

(selain Abu Dzar). Dalam riwayat An-Nasafi dan riwayat Muhammad

bin Ja'far disebutkaq ":6-b1_'J:;-b (Oi antara hal fyang seringJ

beliau tanyakan kepada para sahabat). Pada pembahasan tentang

permulaan wahyu telah dike,mukakm nukilan dari Ibnu Malik, bahwa

itu bermakn 
^'FS-b {ai antara hal yang banyak atau sering).

Ath-Thaibi b€rkatq'Maksudnya, Rasulullah SAW termasuk

orang-orang yang banlak me,ngatakan perkataan ini. Lalu ungkapan

ini disandangkan kepada beliau sebagai bentuk penghormatan dan

pemuliaan. htioyq Rasulullah SAW sangat atrli dalam menakwilkan

mimpi, daq selain beliau ada juga yang memiliki kemampuan seperti

itu. Sebab orang yang sering me,ngatakan perkataan ini adalah orang

yang berpengalaman dalam hal ini dan terpercaya ketepatannya.

Contoh lainnya adalah ucrym dua orang teman sepenjara Yusuf AS

dalam suralr Yuusuf ayat 36,'*j;i3t -U lti Ct *l\4 (Berikanlah

kepada lrami ta'birnya, sesunguhnya kami memandang kamu

termasuk orang-orang )nng paildai). Maksudnya, pandai
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menakwilkan mimpi."

lirr ,* 6 (Apa yang dikehendaki Allah). Dalam riwayat yazid

disebutkan, irr ,u: "F #'u"4 got, orang yang dikehendaki Allah

bercerita kepada beliau). Demikian riwayat An-Nasafi. Kata ti (apa)

dalam redaksi pertama adalah untuk "yang diceritakan" sedangkan !
(siapa) pada redaksi kedua adalah untuk *yang bercerita". Dalam

riwayat Jarir bin Hazimdisebutkan, ,tili *;;)"t;i ,s\|b ,Ul At;-'l*
&Jt srf: ,# ,J'6 .1 (Pada suatu hari beliau bertanya, lalu bersabda,

"Adaknh seseorang di antara kalian yang bermimpi?" Kami
menjawab, "Tidak ada." Beliau bersabda, "Tapi aku bermimpi tadi
malam.')

Ath-Thaibi, "Intinya, beliau .senang menakwilkan mimpi
mereka. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak bermirnpi,
maka beliau seakan-akan mengatakan, 'Kalian tidak bermimpi apa-

apa, tapi aku telah bermimpi'."

Dalam riwayat Abu Khaldah, namanya Khalid bin Dinar, dari

Abu Raja', dari Samurah disebutkan, )ii'Fjd; h' 4l ult'tti
i,Sut ,rV".t;i,ls,i-ilJ ,q'b:t;fi t-j3'&Jai 61r'U ilu{t 61t:uLJJr

,-1a fj;;A S-Si.tUi: rjt(Bahwa pada suatu hari Nabi SAW masuk

mesjid, lalu bersabda, "Adalah seseorang dari kalian yang
bermimpi? Silakan menceritakannya." Namun tidak seorang pun yang
bercerita, maka beliau bersabda, "sesungguhnya alat bermimpi, maka

dengarkanlah darilru ') hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah.

,t:# C6 A jv'rSf, (Pada suatu pagi, beliau bersabda kepada

kami). Dalam riwayat Jarir bin Hazim darinya disebutkan , & ri1 iti

*i$'Jil ;'r'b (Apabila beliau teloh menyelesaiknn shalat, .beliau

menghadapknn wajahnya kepada kamil. Sementara dalam riwayat
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Yazid bin Hrrm darinya disebutkan, atGit Ua * ri1(Apabila rclah

selesai shalat Subuh). Dalam riwayat Wahab bin Jarir dari ayahnya

yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan,'g)!o)r r* r5l_(Bila telah

selesai shalat Subuh), dengan demikian tampak kesesuaian judulnya.

Ibnu Abi Hatim mengernukakan dari jalur Zaid bin Ali bin Al Husain
bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali, dia berkata: 6rriJ
';;! eiir 6"L-b q pj {p tn' * i' 

',)?, e"a" suatu hari

Rasulullah MW mengimami kami shalat Subuh, lalu beliau duduk).
Redaksi hadits panjang dan menyerupai hadits Samurah, namun yang

meriwayatkannya dzri Zafi adalatr periwayat yang lemah.

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Al A'raj,
dari Abu Htrairatr, grtAr 9:f* b J,*yri1 3ri ';L, * h' ,* ur3r bi

;gj'aj)lr'tst rsL.,f ,:J:;_ (Bahwa apabita Nabi SAW telah

menyelesaikan shalat Subuh, beliau bertanya, "Adakah seseorang
yang bermimpi tadi malam? ') Ath-Thabarani meriwayatlarn de,lrgan

sanad yangjayid dari Abu Umamah, dia berkata: ilr jpi W tp
ij'trri 

"* 
a $j fit u-t:) ;l:Jut {!at $a a pt *h' &

(Rasulullah MW keluar kepada lcami setelah shalat Subuh talu
bersabda, "Sesungguhnya tadi malam alat bermimpi suatu mimpi dan
itu benar, maka pikirkanlah.' )

Setelah itu dia menyebutkan hadits yang di dalamnya
disebutkan baqak hal, yang sebagiannya menyerupai hadits Samurah,
narnun dari redaksinya tampak bahwa itu adalatr hadits lain, karena

bagran awalnya berbunyi, >\-*'* et & .i!#-tl g* bt6 ,P.t ,S.tt

tiJl lag 'dcj .:,ri tJir,L, ;\,j6 .'dr?-l r ,*ii5 .ii'rt,rl ;rui r.*i

!ct'*;,ty Cfur F .F, :,? & .;-fiy & *.rs * Wi *s
o't:Jt;-t t, oi:rr-;j,ix 

'i6 e:tb ,! ,|fr,$rr.:rf #:y (seorang

lelaki mendatangiht lalu memegang tanganht dan menuntunku
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hingga alat sampai pada sebuah gunung tinggi dan menanjal tah. do
berlata lepadala4 "DaWlah." Aht menjowab, ',Aku tidak bisa,, Dia
berlmta lagi, "sesungguhnya alat akan memudahknnmu"" Lalu setiq
kali alru menempatkan telapak l@kiku ternyats alar menempatlranryn
pada sebuah tangga hingga akltirnya alru sejajar dengan punca*
gunung itu. Kemudian knmi bertolak, dan tiba+iba kami sampai
lcepada sejumlah lelaki dan perempuan yang mulutnya robek, maka
alru bertanya, "Siapa mereka?" Dia menjalvab, ,Orang-orang yang
mengatakan apa yang tidak mereka ketahui.')

|L-J.i (Dua orang). Dalam. riwayat Haudzah dari Auf yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr disebutkan dengan keraguan, pr3l

nL*j ji lOua orang atau dua pendatang). Sedangkan dalam riwayat

Jarir disebutkan, i.4i tL)\',-- 1$ (Atu melihat dua orang

mendatangilat). Dalam hadits Ali disebutkar- ;(ti'c;.ij,' <,qfu melihat

dua malaikar). Di akhir haditsnya ini disebutkan bahwa keduanya
adalah Jibril dan Mikail.

g.v!A1q, (Kemudian mereka membmvaht). Demikian

redaksi dalam riwayat mayoritas. Dalam riwayat Al Kasymihani
dicantumkan dengan htxuf nun,lalu ba't\r,&U. Makna nqadalatr
mengiringkanku. Demikian yang disebutkan di dalam krtab Ash-
shibah. Kalimat, ba'atashu dan ibta'tsahuu artinya mengiringnya atau
menuntunnya. contohny4 ibta'tsathu artinya mengikutinya dan
memberangkatkannya. Ibnu Hubairah me,ngatakan, bahwa makna

u1.t-ta; adalatr membangunkanku. Mungkin beliau bermimpi bahwa

kedua malaikat itu membangunkannya raru dia melihat apa yang
dilihatnya di dalam tidurny4 kemudian beliau menceritakannya
setelalr beliau terjaga, bahwa mimpinya itu seperti dalam keadaan
terjaga. Namun ketika melihat permisalan, tenrngkap bahwa
takwilannya itu menunjuk*an batrwa itu adalatr mimpi.

l
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r;i;',>iW ,j;t UA W, Oau*a bsona mereka berdua).

Jarir menambahkan .lalanr riyalrmy4 -1:;iii, f\\i ll (Ke negeri

yang disucikan).Dalm dwqd Ahad aisdu*q 'tf *-i f")1 ,)\

Y-# g\f <xe negeri w.g try$" aan ke negeri yang datar)'

Sedangkan dalam hadits AIi diseffi, otl-Sr 4*:rii}l'6 ltotu

kcduanya membmvalu ke l@r*).

# ft &6 qb (Dor sawguhrrya kami mendatangi

seorang laki-taki yang tagah futud- Datam riwayat Jarir

disebutkan, iui rlb rF @qUaE ptu tatgfutsrya).

,;t2-; * e?Tfrtttg@o dawrang lagi [malaitratJ

berdiri sambil memq(mg Mt fu)- DaIm riwayat Jarir

disebutkan , ai;h-b 'ti fi1.1yryot fu aan batu besar). Sernentara

dalarn hadits Ali disebutkm, i'j* fi, {t-;'r*r'fi;ft # tb'-Tf
lSfi 3A W.'"f- (I^alu afu nele*ai swg notaikat sementara di

hadapannya ada seorutg noasia" fui & tongan malaikat itu

t erdap at b atu bes ar ymg dilwrtonkoatya ke kryla manus ia itu).

,tt:{- (Melempulwt). Mahstrya,ieft atau gugur. Kalimat,

hmvaa, yahwii, hwtlryot iltitrF jfih ke bau'ah- Ibnu At-Tin

mengejanya de,ngan dhamtah di fi/ahlp scbag3i fi'l ruba'i, seperti

ahwaa artinya jatgh dad jilakjilh, dm ,rawaa atiqra jatuh dari jarak

dekat.

g *l).-9i&tb..(Mt tu itu ke krylmya hingga pecah).

Maksudnya, batu itu memcahkm kepalmya- Dalarn riwayat Jarir

disebutkan dengan reda}si, trLi (Hiiga peah). Kata asy-syadkhu

artinya memecahkarr sesudu hinggn ke dalmJalamnya.

yrjlli:tC;teE galu Mu ita natgetfi,rdtu g). Dalam riwayat Al
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riwayat An-Nasafi dan riwayat Jarir bin Hazimdicantumkan, ?r-ji€|.
Semuanya bermakra sirma Maksudnya mendorong batu itu dari atas

ke bawah, lalu menggelinding.

tiLl6 (Ke sinr). Maksudnya ke arah yang meleurpar.

. ..?.t a'f.,Ar F;i (Lalu dia mengihtti batu yang dilemparkan itu).

Maksudny4 yang melerrpar itu mengikuti batu yang dilemparkanrryra

633Yj (Latu mengambilnya). Dalam riwayat Jrir disebutkan,

e:111.;i $$ lUatra dia pn pergi untuk mengambilnya).

43- i-'1,-3 lOon dia tidak kembati kepada orang itu).

Maksudny4 kepada orang yang dipecatrkan kepalanya.
ttl. t . .-t '\ Uo- L!i, (Hingga kepalanya itu utuh lagr). Dalmr riway,at

Jarir disebutkan dengan redaksi, "#-(Menyatu trembati). Sedangkan

dalam riwayat Ahmad disebutkan, O'g G UitiO (Kepalanya tembati

lagi seperti semula). Dalam hadits Ali disebutkan, '€t*|i1,;'*
4t+i;rUt (Otabtya lcemudian tercecer di satu sisi sementara batu

besar itu di sisi lainnya).

* i:F-|j 1X"*udian orang itu t@mbali lagi kepadanya).

Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan redaksi, {t";i (Lalu orang

itu kembati lagt kcpadanya).

SliaT *r,ho t; S2 lseperti yang dilalarkannya pertama kali).

Demikian riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi, sedangkan png lain drn
juga dalam riwayat An-Nadhr bin Syumail dari Auf ymg
diriwayatkan oleh Abp Awanah disebutkan, j1li i;lt gertama katf-

Itulah yang dimaksud oleh riwayat lairmya. Dalam riwayat Jarir
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disebutkan ,U;'h'{i4 ltatu dia melalatlran seperti rtu tagi).

Ibnu Al Arabi berkata, "siksaan ini dilakukan pada kepala

orang yang tertidur meninggalkan shalat, karena tidur merupakan

ternpafirya kepala."

t-F1;-tfu1 (Berangkat, beranglwt). Demikian yang

dicantumkan dalam semua bagiannya, yaitu dengan pengulffigffi,

namun dalam riwayat sebagian mereka ada bagian yang tidak

diulangi. Dalam riwayat Jarir tidak disebutkan redaksi, il,r ie-,
sedangkan Tafazh$Lll tranya disebutkan satu kali (tidak diulang).

p9'n y&rr{b "Crt V til: ,loii\ oi;'1 ,Y" e v:r{t vi$ii

(Lalu lrnmi pun pergt dan mendatangi seorang lahi'laki yang

berbaring terlentang dengan bertumpu pada tenglcuk kepalanya,

sementara ada seorang lagi berdiri di dekatnya sembari ,nemegang

besi yang gagangnya menefuk)..Pada pernbahasan tentang jenazah

telah dikemukakan ejaan ii-t(jt dan penjelasan tentang perbedaan

seputar ini. Dalam hadits Ali disebutkan, #.t -'g:S A;liglr Uf rif

liL4oiSi )rry ,f 'riui )J")-'u'qig ,;tl..Jrt lrioo-tiba alru melihat

seorang malaikat dan di depannya seorang manusia. Malaikat itu

memegang tongkat besi lalu mmusuklannya ke sisi kanan manusia itu

hingga merobebtya).

tG ;\'a4'$# (Hingga membelah pinggtr mulutnya

sampai lre tenglcuk kepalanya). Maksudnya, mernbelat[rya hingga

robek. Ytata asy-syidqu artinya pinggir mulut. Dalam riwayat Jarir

disebutkan, 6,ii d; e U ib e'+]| (Lalu dia memasul*annva di

pinggir mulutnya hingga merobelotya sampai menembus ke tenglatk

kepalanya).

t}r:t (Lubang hidungnya). Demikian yang dicantumkan di

sini, dengan lafazhtunggal, dan itulah yang tepat. Dalam riwayat Jarir
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disebutkan dengan lafazh nnfisan ra, {-fi1.
'*5 *wi7j 6itl{Sa:l'6 (Dia berkata: Rasanya Abu Raja'

mengatakan, merobek). Maksudnya, sebagai ganti lafazh 't';-s
(merobek). Tambatran ini tidak terdapat dalam riwayat Muhammad
bin Ja'far.

t! FTi .--,6i' .Sr'J:fr- j (Kemuaian dia beratih tcepada

bagian yang lainnya...). Datam riwayat Jarir bagian ini diringkas, ii
*u) ffi'Ai!3nri 'e" 7*i b e'+'t| ,:,ii,i- (Kemudian dia

mengeluarlrannya, lalu memasukkannya ke sisi lainnya, sementara

bagian yang robek ini untuh kembali, sedangkan dia melalaicannya

lagt).

Ibnu Al Arabi berkat4 '?inggir mulut pendusta ditusuk
sebagai siksaan pada bagian tubuh yang melakukan kernaksiatan.
hilah siksaan yang berlaku di ahirat dan siksaan ini berbeda dengan

di dunia"

Bagan kisatr ini disebutkan lebih dulu dalam riwayat Jarir
sebelum kisah tentang orang png dipecahkan kepalanya. Al Karmani
berkat4 '?artikel wau (dan) tidak mengurutkan. Perbedaan lafazh
dalarr riwayatnya yang disebutkan dengan lafazh, WJ (terlentang),

dan dalam riwayat lainrryra disebutkan de,ngan lafazh, 1tjrbJ
(berbaring), sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan, t!.E
(duduk), dan dalam riwayat lainnp disebutkan dengan redaksi, L11t!

(berdiri) diartikan sesuai dengan perbedaan masing-masing."

j93t ,.P J €.fi lfamf kemudian tiba pada suatu tunglat

seperti oven).Dalarn riwayat Muhammad bin Ja'far disebutkan, ,\,y

it-tb $epe*i bangunan tungh). Jarir menambahkan dalam

riwayatnya, t)wi'n;a,i n i g,ri'fu?t'Ob 6)bl (B a gi an at as ny a s emp it
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sementara bagian bawahnya lebar. Dan dari bawahnya dinyalalmn

api). Demlkian redaksi yang dicantumkannya. Dalam riwayat Ahmad

disebutkan,"stS &i rtE 6r*"ntara di bawahnya api menyala-nyala).

Demikian juga redaksi yang disebutkan oleh Abu Dzar.

L>fy-,*\ U-t: *. ti\i ,i4- oti ftl 7"-tt (Aku kira beliau

menyebutkan, "Ternyata di dalamnya terdengar teriaknn-teriakan

yang tidak difahami dan suara-suara.") palam riwayat Jarir

dir"b,rtt* ,ir:,.:siUl *s tl-#tirr4.ti iid (sebuah lubang vang

telah dibangun di atas tungku, di dalamnya terdapat sejumlah kaum

laki-laki dan kaum perempuan).

w'* c-errr axj i.ir;( rif ;&'p1b4 T,! p $$ (Mereka

dikejar oleh l<obaran api dari bawah mereka, bila kobaran

menghampiri merelm, semakin keraslah teriaftan dan suara merekn).

Demikian redaksi dalam riwayat mayoritas. Diriwayatkan juga dengan

huruf hamzah yang artinya mengencangkan suara mereka secara tidak

karuan. Ada juga yang men-tashil huruf hamzah. Disebutkan dalam

Y,rtab An-Nihayah, "Kata adh-dhaudhaah artinya suara manusia dan

teriakan mereka. Demikian }uga adh-dhaudhaa, tanpa huruf fta'

maqshur."

Al Humaidi berkata, "Bentuk mashdar-nya tanpa hamzalt."

Dalam riwayat Jarir disebutkan, ,f*:rt'of r13( ,? t-fi::,,>f.rA1n'f

fJ-i+') o:{e 6$ 1Am kobaran api itu mendelmt, mereka naik hingga

hampir keluar. Dan bila kobaran api itu mereda mereka kembali).

Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan redaksi, e.q)l $$ 1Ua*a

apabila dinyalakan) sebagai ganti redak si,'rJ.rfit (lv'Iendekat).

#t P';.1ii6"i'g '^fr'+ f ,i" E6 ltatu trami pun pergi

dan mendatangi sebuah sungai -alru kira beliau bersabda-

berwarna merah seperti darah). Dalam riwayat Jarir bin Hazim
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disebutkan, pb f ,!" (Sungai darah) tanpa dis€fiai kalimat, |#
(Alcu kira).

€!' arUj gi f (KemuaUn orang in berennng). Makzudnya,

orang yang berenang. Kalimat ini dibaca dengan harakatfathahkarena

berfungsi sebagai obj ek.

'fr (tot" m embuka). Maksudny4 me,rnbuka

{|*tr-ii (Setiap trali dia trembali kepadanya). Dalam

riwayat Al Mustamli disebutkan, 6t-i 'i'fra 4e:6? (Settap kati

kembali lrepadanya dia membuka mulut untubtya). Sementara dalam

riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, 
'oi Srt $ti Alt d gI' ,y1, ,t116

aS * 
"\1i 

*i e *r,y:jt ,;,t t-r'- (t"t" datanglah orans yans

berada di sungai itu, kemudian lcetika dia hendak keluar, orang itu

melemparnya dengan batu pada mulutnya dan mengembalilannya ke

tempat semula). Kedua redaksi ini dipadukan, bahwa bila dia hendak

keluar lalu membuka mulutrya maka dia mencaplok batu yang

dilemp arkan kep adanyra.

ir'j'/tr-l ,trUi r; 9jt€ lSepern wajah lahi-laki paling seram

yang pernah engkau lihat). Maksudnya, terlihat sangatburuk.

SLi a:r.-:e $$ 1se*"ntara di dekatnya ada api). Dalarn riwayat

Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Auf yang dinukil oleh Al Ismaili

disebutkan, 
)6 + (Di dekat api).

W (Yang dikendatitrannya). Dalarn riwayat Jarir bin Hazim

disebutkan de,ngan lafazh, t4;;'Jr.J-.

q" ,;Ui (Dan terus berl<obar di sekitarnya). Dalam riwayat

Jarir disebutkan, t^:r-l:;J (D an m eny al akannya). Ini adalah pe,nafsiran

dari (llii.
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Al Jauhari berkat4 "Kalimat hasyasytu an-naara artinya aku
me,nyalakan api."

Disebutkan dalam kttab At-Tahdzib, "Kalimat hasyasytu an-
naara bil hathabi artinya aku menyalakan api dengan kayu bakar."

Ibnu Al Arabi berkata, "Kalimat hasysya naarahu artinya
me,nggerakkan apinya. "

-. at -, a.

Wib)3 .,lr EU (Kami kemudian mendatangi sebuah taman

yang dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman tinggi). Sebagian

periwayat mencantumkannya dengan huruf rsa' dan tasydid pada

huruf mim. Kalimat, a'tama al baitu artinya rumah itu sudah cukup
berumur. Sedangkan kalimat, nakhlah atiimah artinya pohon kurma
yang tinggr.

Ad-Dawudi berkata, "Kalimat a'tamat ar-raudhah artinya
taman itu ditutupi oleh kesuburan."

Semua ini berdasarkan riwayat dengan tasydid pada huruf
mim. Ibnu At-Tin berkata, "Tapi tidak tampak demikian, sedangkan

lataz.}nyang disebutkan tanpa tasydid lebih terarall."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata itu berasal dari aka kata al
atamah, yang artinya sangat gelap, lalu digunakan untuk sifat sangat

hijau, seperti firman Allah dalam surah Ar-Rabmaan ayat 64, Odltji:r-l

(Kedua surga itu firelihatanJ hijau tua warnanya). Dinukil dari Ibnu
Duraid, "Kalimat waadin aghanna dan waadin mughnin artinya
lembatr itu banyak pepohonannya."

Al Khalil berkat4 "Kalimat raudhah ghannaa'artinya taman
yang banyak rerumputannya."

Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, g tilsit:plb'1;
z;+;ift (Taman nan hijau, dan di dalamnya terdapat pohon besar).

*:j, ):f ,f A (Dari semua jenis tanaman musim semi).
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Demikian dalam riwayat mayoritas. Dalm riwayat Al Kasymihani

dicantumk* )i, sebagai ganti lafazh, li" Oemltian juga riwayat An-

Nadhr bin Syumail yang diriwayatkan oleh Abu Awanah. Kata an-

naur artinyabunga.

- , oa.,. -'1:a\jt U:-# ;. tilt (sementara di tengah taman itu).Dalam

riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan dengan redaksi, 'rir*'U., y*rg

memiliki arti yang samq dan maksudnya adalah di tengahnya.

"f-* ,Ft) (Seorang laki-laki yang tinggi). An-Nadhr

menarnbatrkan dalam riwayatny4 'p.'F (Yang sedang berdiri).

*'&t, gt!: iH',r $ltiV ril: (sementara di sekitarnya

terdapat banyak anak-anak yang belum pernah latlihat). Ath-Thaibi
berkata, 'Asal perkataan ini adalah ternyata di sekitar laki-laki ini
terdapat anak-anak yang belum pernah aku lihat lebih banyak dari

mereka. Ini serupa dengan redaksi setelahqra, t4+'Pi li eltt ti ;
(Alcu belum pernah melihat taman yang lebih besar darinya). Namun
karena susunan redaksi ini mengandung makna nafi, maka boleh

menambahkan;a dan !i y*g mengkhususkan nafiyangtelah lalu."

Ibnu Malik berkata, "Boleh menggrmak* ti dalam kalimat

yang menetapkan dalam riwayat ini, namun kebanyakan mereka tidak
mengetahui itu sehingga mengkhususkannya dengan nafi yang lalu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa ymg diaratrkan oleh Ath-
Thaibi sangat bagus. Sementara Al Karrrani mengarahkan, bahwa

boleh juga membatasi nafi dengxr kelaziman susunannya, karena

maknanya adalah aku belum pernah melihat mereka lebih banyak dari

itu, atau nafi yang diperkirakan. Redaksi serupa telah dikemukakan

dalam judul shalat kusuf, Sr-i, i-tl, ?4 J:*\ dAt @eliau kemudian

shalat dengan kondisi berdii pating ;;""g belum pernah alat

lihat).
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il:ys 6 t6S Llui 6ot" aht bertanya kepada kedua orang itu,

,,siapa anak-anak itu?')Dalam sebagian jalurnya disebutkan, r'i--6 6

(siapa orang ini?) Berdasarkan lafaztr inilah Ath-Thaibi

menjelaskannya.

'd tri ,:J6 ";#i:ri!.i'&16b\33i dWz?\i A'Wl
qi,,.*f)tt .o\r (Kami leemudian mendatangi sebuah taman besar yang

belum pernah alat melihat taman yang lebih besar dan lebih indah

dari taman itu. Beliau bersabda, "Kedua orang itu berkata, 'Naiklah''

NIakn alat pun naik ke dalamnya.') Dalam riwayat Ahmad, An_-

Nasa'i, Abu Awanah dan Al Isma'ili disebutkan dengan redaksi, ,r-J!

fTt (Ke pohon besar) sebagai gufii er-b\s $aman)' Kata ad-dauhah

artinya pohon yang besar. Di dalamnya disebutkan, gfl!$t G g)#
(Lalu lreduanya menaikkantat ke pohon itu). hilah yang sesuai dengan

kata naik.

H * ft *#F* ,)yW| (Hingga mencapai sebuah

kota yang lruo)*n'irn[o, batu bata emas dan batu bata perak).

Kata labinz adalatr bentuk jarnak dari kata labinah, asal maknanya

adatatr benda yang terbuat da5r tanatr (yakni batul,:1"]'_ld* riwayat

Jarirbin Hazim disebutkan , i*)qi ,*'#iAif p rlri dy\g
4',?-' -l'et:)tt iy\AW gVTt e "oqi",Us'q*iL* (Lalu

keduanya memasukkanht tre dalam sebuah rumah yang belum pernah

olat lihat rumah yang lebih bagus darinya. Di dalamnya terdapat

sejumlah lelaki, orang-orang tua, para pemuda, para wanita dan para

remaja. Kemudian mereka berdua mengeluarkanlru darinya lalu

memasulrlran lce rumah lainnya yang lebih bagus dari yang tadi).

"#'H"Sa SErWs&ri 1ot sana kami mendapati knum

taki-laki yang setengah tubuhnya). Maksudnya, tampang mereka'

Redaksi ini menunjukkan bahwa maksudnya adalah setengah dari
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mereka bagus semua dan setengahnya buruk semua. Kemungkinm
juga maksudnya adalah masing-masing mereka sebagian tubuhnya
bagus dan sebagian lag buruk. Pengertian kedua inilah yang

dimaksud. Ini dikuatkan oleh kalimatyangmenjelaskan sifatnya, rlf
ftJV i:/i (Uereka adalah orang-orang yang mencampuradukknn).

Maksudnya" masing-masing mereka melalarkan amal shalih yang
dicampur dengan amalan buruk-

fi3t tLJ.5 ,f VA (Lalu mereka menceburkan diri ke dalam

sungai irz). Maksudny4 mereka menenggelamkan atau menjatuhkan
diri ke dalam sungai itu untuk me,ncuci bagian tubuh yang buruk itu
dengan air.

i"ff "$ $ebuah sungai yang airnya mengali). Maksudnya,

airnya mengalir datar.

"a:.it 
irt-;'ol-? (seolah-olah airnya itu susu murni).

Maksudnya, susu mumi yang tidak dicampur air, baik manis maupun
tawar. Letak penyerupaannya telah dijelaskan dengan kalimat, ',H

f4t (karena sangat putihnya). Dalam riwayat An-Nasafi dan Al
Ismaili disebutkan dengan redaksi, fqt e.

Ath-Thaibi berkat4 "seakan-akan mereka menyebut susu
dengan sifat itu, kemudian digrmakan untuk setiap hal yang jernih.
Mungkin yang dimaksud dengan air tersebut adalah pemaafan Allah
bagi mereka, atau penerimaan taubat mereka, sebagaimana ytrrg
disebutkan dalam hadits, )At 4jjrr1 :3b,Sg-@ ,j.&! (Cucitah

kesalahan-kesalahanlw dengan air, es dan embun)."
. ro . t.5'F *l1-Jr lrlj +5 (Ternyata keburukan yang tadinya ada

pada mereka hilang). Maksudnya setengah bagian yang buruk
darinya berubatr menjadi bagus, karena itulah beliau bersabda, tsi:bs

FATIIUL BAARI _ 639



i3? #i d (Oon mereka meniadi rltpa yang Paling bagw).

9:e 
-e 

l+o ,d 1'6ltceduanya berkata, "Ini adalah surga Adn\'

Maksudny4 kota.

,tr{.tt;,1 {Maka pandangantcu naik)- Kata samaa artinya

melihat ke atas.

tl.ti,.i (Ke atas). Maksudny4 naik tajam. Ibnu At-Tin

mengej anya den gan har akat fath ah p adahuruf a' in (t3ib1'

l'.$, -b (Seperti awan putih). Kata ar-rabaabah artinya awan

putih. Kata ini digrmakan juga sebagai sebutan untuk setiap awan

yang terpisah dari gumpalan awan lainnya walaupun tidak berwarna

putih.

Al Khaththabi berkata, "Kata ar-rabaabaft artinya awan yang

saling bertumpuk-tumpuk. "

Dalam riwayat Jarir disebutkm, r.7ti.l-J'e i$$ *'lr'c'j?
(Alat lremudian mengangl<at kepalalcu, ternyata itu berada di awan).

'oi;rs'c-:1iy-i l,ri L:i ,'lLj .Urtfi ,l.ts'5 (Biarkan aht

memasukinya. Keduanya menjawab, "(Jntuk saat ini, engkau tidak

boleh memasukinya.') Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan,

'*1 
^i;s;,"t 

ji,:,i,3;u d'fr u gri5i 'rri 
.df ,Pt, r;.bl:"#

"l*l;; 
(Atat kemudian berknta, "Biarkan aht memasuki rumahlan."

Keduanya menjawab, "sekarang masih ada sisa umur padamu yang

belum diselesaikan. Bila telah selesai, englau alan mendatangi

tempatmu.")

!:;i-3 t!1.6unggah kami akan memberitahulmn kepadamu).

Dalam riwayat Jarir disebutk*, Li:i,r ,frtl::y ,'C!t g*, kemudian

berkata, "Kalian telah membawalu berkeliling malam ini.')
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sedangkan sebagan mereka mencantumkan dengan huruf nun, i.r+i
p; ,jui .4?:& (Karena itu, kcduanya memberitahukan *qaaaU

tentang aWyang aht lihat. Dia berkata, "Baiklah.')

'r4:; (Kenrudian mencamp akkanny a). Lafazh ini disebutkan

'rLi7 Ibnu Hubairatr berkata 'Menolak Al Qur'an setelah

menjaganya adalah tindak kejahatan yang besar, karena mengesankan

bahwa dia melihat sesuatu png layak ditolak di dalamnya. Karena dia

menolak sesuatu yang paling muli4 yaitu Al Qur'an, maka dia disiksa

denga siksaan pada anggota tubuh yang paling mulia, yaitu kepala."

*.iS:J, !>tllr f 'eg; (Dan tidur meninggalkan shalat wajib).

hri lebih jelas daripada riwayat Jarir dengan redaksi, iUi iif,ir t ' Li;

)4ur*i ,Ior-;li +lrl 'as 6nAan tubh mengajarinya Al Qur'an, lalu

dia tidur di dalam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari).
Karena secara tekstual hadits ini menunju}Jcan bahwa dia disiksa

lantaran meninggalkan pe,nnbacaan Al Qur'an di malam hari. Beda

halnya dengan riwayat Auf, karena menunjulJcan bahwa dia
meninggalkan shalat wajib. Mungkin juga penyiksaan itu karena

kedua hal tersebut, )4almi meninggalkan pembacaan Al Qur'an dan

pengamalannya.

4.'F: H- (Berangkat di pagr hai dari rumahnya).

Maksudnyq keluar dari rumahnya pada pagi buta.

(Lalu dia berbohong sehingga

lrebohongannya itu mencapai ufuk).Dalam riwayat Jarir bin Hazim
disebu&an , {i jtyr'€ai Oriri ii5 ;r'a:b S;;i 1;.igiurL:e;-r4jigi

*Uit (Dia adalah pendusta yang menceritalan kedustaan yang

merebak darinya hingga mencapai ufuk" Kedustaon itu lalu dilalatkan
hingga Hai Kiamat). Dalam riwayat Musa bin Ismail di bagian akhir
pembalrasan tentang jenazatr disebutkan, 'il"-.s'r#" A-i: g$t ,h!jt:

I
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Lrlii (Sedangtran orang yang aht tihat pinggur mulutnya dirobek

adalah pendusta).

Ibnu Hubairah berkata, "Kar€,na seorang pendtrsta dibantu oleh

hidung, mata dan lisannya untuk berbohong ketika mengemukakan

sssuatu yang tidak benar, maka siksaannya pun mengenai semua

anggota tubuh itu."

!fit :6rP e (Pada sebuahbangunan seperti tunglal.Dalam

riwayat Jarir disebutkan dengan redaksi, ..i31 ..l &t gjJ$ (Dan yang

englrnu lihat di dalam lubang).

i.-$t'n-g lUereka adalah para pezina). Kondisi telanjang

pantas diberikan kepada mereka karena mereka layak dipermalukan,

dan mereka terbiasa menutupi perbuatannya, sehingga mereka disiksa

dengan disingkapkan. Hikmah didatang[annya adzab dari bawa]t

mereka, karena kejahatan mereka dilakukan dengan bagian bawatr

tubuh.

J.j, ,fi ,f'd, {uot* dia adalah pemalwn riba)- Ibnu Hubairatr

berkata, '?emakan riba disiksa di sungai mereka dan disunrh menelan

bebatuan, karena asal riba berlaku pada ernas, sedangkan emas

berwarna meratr. Adapun malaikat yang mele,parkan batu kepadanya

ini mengisyaratkan bahwa dia tidak memperdulikan apa PW,

dernikian juga riba karena pelakunya hanya membayangkan batrwa

hartanya bertambah, padatral Allah senantiasa mengawasinya."

ld' r'-+ €l.)t (Yang di sekitar api). Dalam riwayat Al

Kasymihani dicantumkan, ]t'jr i$ (Yang di sisinya ada api).

'&'o)g (Penjaga neraka Jahanam). Penjaga neraka Jatranarn

bertampang buruk karena hal ini akan menarnbatr siksaan bagi

penghuni neraka.

'e,*ltrl *'ilt d gfl' &i,J' S*jt $'1i (Sedangkan latci-laki
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t-
tinggi yang terdapat di taman, itu adalah l}rafu\ h ilqf
Jarir disebutkan, 'e,*\llsi:Jr Pf etp,i U@qr-
dekat pangkal pohon adalah lbrahim). Ibrahim fi<tte rfr
khusus karena beliau adalah bapaknya kaum muchh- .tn
berfirman dalam surah Al Hajj ayat78, etel'J:-l,:-'rl+ Uizrr,,IJtt

agama orang tuamu lbrahim), dan firman-Nya dalam surrh A-
'Imraan ayat 68, 'o:ySt'u-# gtl.uru'tit $i'ttl ls"tunggt hry ry
yang paling dekat kepada lbrahim ialah orang-orang yurng

mengikutinya).

g'.4r ,p oG liy ,y"'ii* u-$t iriijr $15 lsementara anak-

anak yang di sekitarnya adalah setiap anak yang meniggal dalam

keadaan fitrah [suci]). Dalam riwayat An-Nadhr bin Syumail

disebutkan, {.i$ s)b J!.t (Yang dilahirlmn dalam keadaan fitrah).
Redaksi ini lebih menyerupai riwayat lainnya.

6f r.:Jti7'j?1 lOan anak-anak kaum musyrikin?) Dalam

riwayat Jarir disebutkan dengan redaksi, .r"dl 3l)16 6afa anak-anak

manusia). Saya tidak melihat redaksi ini kecuali dalam jalur ini.
Dalam hadits Abu Umamah yang telatr disinggung di awal penjelasan

hadits ini disebutk*, ,tji,6 ,i:f i. o:ti)i rtryt lry. rrt $$ vat:r,y';

',*iJr'$::, ,i'6 yl'o t (Kemudian kami t"noin'inggo berada di

samping anak-anak yang tengah bermain-main di antara dua sungai,

malca alat bertanya, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Kehtrunan

kaum mubninin.')

C*. |I--Jjt'o4.;i. Sui ltalu salah seorang dai kaum muslimin

berkata). Saya belum menernukan nama pria tersebut.

#*Jt3l'1i5 lOan bagaimana dengan anak-anak kaum

musyrikin?) Penjelasan tentang masalatr ini telah dipaparkan di akhir
pembatrasan tentang jenazah. Secara tekstual, Nabi SAW menyertakan

I'ATgI,L BAARI - U3



rnereka bersama anak-anak kaum muslimin dalam hukum akhirat, dan

ini tidak bertentangan dengan sabda beliau, fr.q b-, p (Merelca itu

termasuk bapak-bapak merel<n). Sebab yang beliau maksud ini adalatr

hukum dunia.

U-j '& 1bt;# re t*t $'€ i-$ ipt $r5 (sedangtrnn

lraum yang separuh dari mereka bagus d.an separuhnya lagr buruk).

Demikian redaksi yang dicantumkan di keduabagian ini.

Jarir bin Hazim menanrbahkan dalam riwayatnya, jlliir',lri

,H.* fi ;s ,hft uli ,orttt:Jt lr': lrlJr e;6i {wfit iirb'1t:a',#i glt

{Adapun rumah pertama yang engkau masuki adalah rumah seluruh

lraum muloninin, sedangkan rumah ini adalah rumah para syuhada.

Atu Jibril dan ini Mil@it).

Sedangkan dalam hadits Abu Umamah disebutk*, 
'19 

Clful #
ri :i-ii,l,;aqr7t'i1-r-l tf'&,$;-r'r$:?2 rpl 7? €l :u) )E lr'r
'^-ali e4yie'*;t e4fr $$ €awy{ .ity2 ,tt7lJr 1tg ,i,6 \viy'*3 f. )Elr'*;,iy tfu\ i.l,i3' $ 1V :!ri t"t$ 6,'Ji d-s

)Elrin $$ €awyp a*i' €r'itp:J'6 vt'* 6 'i*i ,fl, )W
irt4l-sq3:ia3L-:r:t:F 'iri r"rF 6 ,tJi ,61*?t Qi i,t c/;1
O;,ltZlt:t (Kemudian kami bertolak, tiba-tiba kami bertemu dengan

lcaum laki-laki dan lcaum wanita yang tampangnya sangat buruk dan

baunya sangat busuk Bau mereka seperti tempat buang hajat. Aht
bertanya, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para

lelaki pezina dan para perempuan pezina." Lalu kami bertolak, tiba-

tiba lrami mendapati bangkni yang sangat merebak baunya dan

sangat busuk, aku bertanya, "Siapa mereka?" Jibril meniawab,

"Merelra adalah bangkainya orang-orang kafir?" Setelah itu kami

bertolak hingga menjumpai kaum laki-laki yang tengah tidur di
bawah naungan pohon, alru bertanya, "Siapa merekn?" Jibril
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menjawab, "Mereka adalah mayat-mayat kaum muslimin." Kemudian
kami bertolak lagi, tiba-tiba kami berjumpa dengan kaum laki-taki
yang yang berwajah sangat bagus dan beraroma sangat wangi, alat
bertanya, "Siapa merekn?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para
shiddiqin, para syuhada dan orang-orang shalih.')

Pelaiaran vang dapat diambil:

Hadits ini mengandung sejumlah pelajaran, di antaranya:

l. Isra' terjadi beberapa kali, baik dalam keadaan te1agamaupun
dalam tidur ke berbagai penjuru.

2. Hadits ini menunjukkan batrwa sebagian ahli maksiat disiksa di
alam barzakh.

3. Anjuran meringkas ilmu, dengan mengumpulkan berbagai
kasus lalu menafsirkannya sekaligus agar gambarannya

melekat dalam benak.

4- Ancaman bagi orang yang tidur hingga meninggalkan shalat
wajib, peringatan terhadap orang menolak Al eur'an bagi yang
telah menghafalnya, peringatan terhadap perbuatan zina,
memakan riba dan berbohong.

5. Orang yang mempunyai istana di surga belum bisa
menempatinya ketika dia masih di dunia, kecuari bila dia telah
meninggal, bahkan seorang nabi dan syahid sekali pun.

6. Anjuran menuntut ilmu dan mengikuti ulama yang ilmunya
bisa dipetik.

7. Keutamaan para syuhad4 dan bahwa tempat mereka di surga
merupakan tempat yang paling tinggi. Namun demikian tidak
berarti derajat mereka lebih tinggi daripada Ibrahim AS,
karena kemungkinan keberadaan Ibrahim di sana hanya untuk
menangani anak-anak. Kedudukan Ibrahim adalah kedudukan
yang lebih tinggr daripada kedudukan para syuhada,

FATIIUL BAARI - 645



9.

10.

11.

sebagaimma yang telah dikemukakan dalam pembahasan

tentang Isra', bahwa dia melihat Adam di langit dunia. Hal itu

karena dia sedang melihat anak keturunannya yang termasuk

ahli kebaikan dan yang termasuk ahli keburukan, lalu dia

tertawa dan me,nangis, padahal kedudukannya adalah di iliyyin,

Pada Hari Kiamat nanti, masing-masing mereka akan

menempati te,mpatnya.

Orang yang amal kebaikannya seimbang dengan perbuatan

buruknya maka akan diampuni oleh Allah.

Menanyakan dan meminta kejelasan tentang takwil mimpi

dianjurkan untuk dilalnrkan setelatr shalat Subuh, karena itu

merupakan wakhr saat akal sedang fokus dan terbuka.

Imam dianjurkan berbalik menghadap ke arah para makm-um

setelah shala! he,ndak menasehati orang-orang, memberi

fatwq atau me,mberi keputusan kepada mereka.

Imam yang me,mbelakang kiblat karena hendak menghadap ke

arah malmum tidaklah makruh, bahkan disyariatkan, seperti

halnyakhathib.

Al Karmmi berkata "Kesesuaian hukuman tersebut dengan

kejatratannya cukup jelas, kecuali para pezina, yang masih tidak jelas.

Penjelasannya, telmjang adalah sesuatu yang memalukan seperti

halnya berzina Seorang pyzinaketika melakukan perzinaan maka dia

akan menyepi dengan pasangannya. Kondisi ini cocok dengan tungku,

kemudian dia merasa takut dan waswas saat melakukalulya, seakan-

akan di bawahnya ada ryi. Hiknah diringkasnya penyebutan golongan

maksiat tanpa menyebutkan yang lain adalah karena keterkaitan

perkataan atau perbuatan. Yang pertama adalah karena adanya sesuatu

yang tidak layak diungkapkan. Kedua bisa bersifat fisik atau harta.

Jadi, masing-masing diberikan contoh yang menjelaskan yang lain.

Sebagaimana halnya penyebutan mereka yang mendapat pahala, yaitu

empat derajat: Derajat nabi, derajat umat yang diatasnya para syuhada,
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derajat yang mencapainya, dan derajat yang tidak mencapainya."

Penutup

Pembahasan tentang ta'bir (takwil mimpi) memuat 99 hadits

marfu', yang maushul di antaranya 82 hadits, sedangkan sisanya

mu'allaq dan mutaba'ah. Yang disebutkan secara berulang di sini dan

pada pembahasan-pembatrasan sebelumnya ada 75 jalur periwayatan.

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits-hadits tersebut kecuali hadits

Abu Sa'id, C-j\'fbl 61i$1.(Apabila seseorang dari kalian

bermimpi suatu mimpi yang disukainya);hadits, |*i"* a;J,tla)r r;)!t

ie;.tii z3-' lUtmpi yang baik adalah satu bagian dari empat puluh

enam); hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengandung tiga hadits,
')"* J-,t {{,:-r\ fj {;;S "6 (Barangsiapa mengalat bermimpi,

barangsiapa mencuri pendengaran, dan barangsiapa menggambar);

dan hadits Ibnu Umar,;-"1 Li d#'€;-bi a j)r 
's?i U (Di antara

kedustaan yang paling dusta adalah menampakkan penglihatannya
tentang apa yang tidak dilihatnya). Selain itu, pembahasan ini juga
mengandungl0 atsar dari para sahabat dan tabiin.
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